
 

Stypendium  szkolne na rok 2014/2015 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. z 2004roku          

Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z  p. zm). 

2.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. z 2001roku,              

Dz. U. Nr142 poz. 1591 z p.zm). 

3. Uchwała Rady Gminy Budzyo Nr XX/138/2005 z dnia 30 marca 2005r                     

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.                      

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 71, poz. 2116 z dnia 24 maja 2005r) .  

Uprawnieni: 

1) uczniowie   szkół publicznych  i niepublicznych  o uprawnieniach  szkół 

publicznych  dla młodzieży i dla dorosłych  oraz słuchacze publicznych kolegiów  

nauczycielskich  kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb  

społecznych - do czasu ukooczenia  kształcenia nie dłużej jednak niż do 

ukooczenia 24 roku życia; 

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych  ośrodków umożliwiającym 

dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także  dzieciom          

i młodzieży  upośledzonym  umysłowo z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  

realizację  odpowiednio  obowiązku  szkolnego i obowiązku nauki - do czasu 

ukooczenia  realizacji obowiązku nauki; 

3) uczniowie szkół niepublicznych  nieposiadających uprawnie o szkół  

publicznych  do młodzieży i dorosłych - do czasu ukooczenia realizacji  

obowiązku nauki; 

4)słuchacze niepublicznych  kolegów nauczycielskich  i nauczycielskich  kolegów 

języków obcych - do czasu  ukooczenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukooczenia 24 roku życia, 

którzy:     



a/znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na 

osobę w rodzinie, a w szczególności  gdy w rodzinie  występuje bezrobocie,  

niepełnosprawnośd ,ciężka  lub długotrwała choroba , wielodzietnośd, brak 

umiejętności wypełniania funkcji  opiekuoczo-wychowawczych,  alkoholizm  lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.i 

                                                           
iDo stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko  realizujące  
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym 
lub w przedszkolu  lub w szkole podstawowej ( tzw. ”0”) 
 

Kryterium dochodowe:  miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie do     
456  zł - art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004roku                
( tj. Dz. U z 2008,  Nr 115poz. 728 z p. zm. ) 
  Przeznaczenie  stypendium szkolnego . 
  Stypendium szkolne może byd przeznaczone  na dodatkowe zajęcia oraz 
pomoc rzeczową  charakterze   edukacyjnym. 
  Świadczenia  te nie są wymienione  w formie  zamkniętego katalogu, gdyż  ich 
rodzaj zależy od indywidualnych  potrzeb ucznia . 
  Dodatkowymi  zajęciami  mogą byd: 
  -zajęcia wyrównawcze- 
 -nauka języków obcych 
 -zajęcia sportowe 
-zajęcia taneczne recytatorskie 
-kółka zainteresowao itd. 
Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym to np. 
-tornister  plecak szkolny 
-strój  na zajęcia wychowania fizycznego 
-podręczniki, zeszyty 
-przybory szkolne 
-atlas historyczny, encyklopedia 
-wyjazd na wycieczkę  szkolną, zieloną szkołę 
-mikroskop dla ucznia zainteresowanego  biologią  lub luneta  dla ucznia 
zainteresowanego astronomią, o ile są związane  z procesem edukacyjnym, 
-komputer ,programy  komputerowe edukacyjne 
-urządzenia peryferyjne do komputera/monitor, drukarka, skaner, pendrive, 
głośniki, mikrofon ,modem, 
-płyty , tusz do drukarki, 
-biurko do  nauki, krzesło do biurka 



                                                                                                                                                                                     

Obuwie i odzież mogą stanowid pomoc o charakterze  edukacyjnym  jedynie              
w sytuacji, gdy wiążą  się w sposób  oczywisty  i bezpośredni  z procesami 
edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia  trenującego karate). 
Natomiast  zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi 
uczęszczane do szkoły / kurtka, buty/ należy  do kompetencji  do opieki 
społecznej  i nie powinien byd finansowany  w ramach stypendium szkolnego. 
Stypendium  szkolne nie może byd przeznaczone na  wsparcie  materialne  
rodzin znajdujących  się  w ciężkiej sytuacji, ale na pomoc uczniowi  w dostępie 
do edukacji, wyrównaniu  jego szans  edukacyjnych – pomimo 
niekorzystnej  sytuacji finansowej jego rodziny. 
 
Refundacja   wydatków  nastąpi po przedłożeniu  rachunków  lub faktur do 
wysokości  przyznanego  stypendium szkolnego. 
 
Przy wystawieniu faktury  / rachunku należy zwrócid  uwagę na nazewnictwa  
zakupionych artykułów, aby  były zgodne lub zbliżone  do nazw  umieszczonych  
w/w katalogu zakupów. 
Wnioski można pobrad w miesiącu sierpniu w Gminnym Zakładzie Oświaty                
w Budzyniu, ul. Rynkowa 13 oraz w szkołach na terenie gminy Budzyo. 
Termin składania wniosków – 13 wrzesieo 2014r. 
 
 


