
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO  
na rok szkolny 2021/2022 

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  WNIOSKI WYDAWANE BĘDĄ OD DNIA                             
16 SIERPNIA 2021 ROKU W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PRZECHLEWO 

ULICA MŁYŃSKA 2/5 W PRZECHLEWIE 

 WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ ZE STOSOWNYMI ZAŚWIADCZENIAMI              
(zaświadczenia o dochodach z pracy, z PUP, GOPS muszą być z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku)                                                                                   

NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE 
DO 15 WRZEŚNIA 2021 W CUWGP, ULICA MŁYŃSKA 2/5, PRZECHLEWO 

Pomoc materialna przysługuje: 

1. 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.  

2. 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.  

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

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                      
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł, natomiast dla osoby samotnie 
gospodarującej – 701,00 zł,  ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. 
nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.-
Dz.U. z 2015 r. poz.1058 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r Dz.U. z 2018 
poz. 1358 z późniejszymi zmianami).,  

     a od 01 stycznia 2022 roku 

nie może być większa niż kwota 600 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 
zł, (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z 
późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.-Dz.U. z 2015 r. 
poz.1058, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r Dz.U. z 2018 poz. 1358 z 
późniejszymi zmianami i  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r Dz.U. z 2021 
poz. 1296). 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przechlewo. 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł rocznie). 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: 

1. rodziców niepełnoletniego ucznia, 
2. pełnoletniego ucznia, 
3. dyrektora szkoły 


