
STYPENDIUM SZKOLNE 
 

1. Terminy składania wniosków: 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy 
złożyć w terminie do dnia 15 września roku kalendarzowego w szkole,  
do której uczęszcza uczeń lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego  
w Zabrzu, ul. Wolności 286, pok. 312.  

2. Kryterium dochodowe: 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód 
na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514 zł netto, art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728). 

3. Komu przysługuje pomoc materialna? 

 Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24 roku życia.  

 Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom    i młodzieży upośledzonym w stopniu 
głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo  
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki.  

 Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki. 

 Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich 
kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 



 uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Zabrze nie przysługuje 
stypendium szkolne ze środków finansowych Miasta Zabrze. Uczeń taki 
może starać się o stypendium szkolne ze środków finansowych miasta 
na terenie, którego posiada zameldowanie na pobyt stały. 

5. Wnioski: 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl zakładka  MENU 
należy wybrać opcję Oświata, dalej z zakładki Menu przedmiotowe  należy 
wybrać opcję Stypendia), w szkole na terenie Gminy Miasto Zabrze oraz  
w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zabrze, ul. Wolności 286, pokój nr 312. 

Do wniosków należy dołączyć: 

 dokumenty dotyczące dochodów w rodzinie wymienione w pkt. 5 
wniosku albo zaświadczenie z MOPR o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej  

 jeżeli określono w pkt. 4 wniosku okoliczności uprawniające   
do otrzymania powyższego stypendium, należy taki fakt 
udokumentować, np. przedstawiając zaświadczenie/oświadczenie  
z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, 
poświadczenie długotrwałej choroby, itp. (wyszczególnione  
w objaśnieniach na ostatniej stronie wniosku) 

 jeżeli uczeń uczy się poza terenem miasta Zabrze lub w szkole 
niepublicznej- zaświadczenie/oświadczenie o posiadaniu statusu ucznia 
oraz o posiadaniu/nieposiadaniu przez szkołę uprawnień szkoły 
publicznej. 

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy 
składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych  
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty 
dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Wszystkie kopie 
dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

4. Komu nie przysługuje stypendium szkolne? 

 uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym (tzw. klasy zerowe) 
 uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów 
nie przekracza 2120 zł (rocznie)  

 uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej 
całodobowe utrzymanie (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)  

http://www.zabrze.magistrat.pl/


dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: 
pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data). 

 

6. Na co można przeznaczyć stypendium szkolne? 

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej  
(http://www.men.gov.pl/menis_pl/pomoc_materialna/pytania_i_odpowiedzi.
phb) stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz 
pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są 
wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb 
ucznia.   

Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków 
obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd.  

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia 
wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne- ale i atlas 
historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, 
wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę czy nawet mikroskop dla ucznia 
zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. 
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc materialną o charakterze edukacyjnym 
jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni  
z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). 
Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi 
dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki 
społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. 

Źródło : Ustawa o systemie oświaty oraz Ustawa o systemie pomocy 
społecznej 
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