
 

Stypendium szkolne na rok 2018/2019 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r 

poz. 2198 ze zmianami). 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2018r, poz. 994 ze zmianami). 

3. Uchwała Rady Gminy Budzyń 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 kolegiów 

pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 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 

ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół 

publicznych do młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji 

obowiązku nauki; 

 zamieszkali na terenie gminy Budzyń którzy:  

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

na osobę w rodzinie, a 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. 

  



Stypendium nie przysługuje: 
a) uczniom klas zerowych; 
b) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Budzyń; 
c) uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie 
przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku 
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności 
kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

 

Kryterium dochodowe: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie 
do 514 zł - art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy 
społecznej (tj. Dz. U z 2017, poz. 1769 ze zmianami). 
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 
ust. 3-13 w/w ustawy. 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu 
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach. 

 
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się: 
a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
b) zasiłku celowego; 
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, 

przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 
d) wartości świadczenia w naturze; 
e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania 
prac społecznie użytecznych; 

f) świadczenia wychowawczego tzw. „500+”, o którym mowa w ustawie 
z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 
z 2017r poz. 1851ze zmianami) oraz dodatku wychowawczego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r poz. 998 ze zmianami). 

 
  



Przeznaczenie stypendium szkolnego. 
Stypendium szkolne może być 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 być: 

 zajęcia wyrównawcze 

 nauka języków obcych 

 zajęcia sportowe 

 zajęcia taneczne recytatorskie 

 kółka zainteresowań 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 stanowić 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 opieki społecznej 
i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. 
Stypendium szkolne nie może być 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 zwrócić uwagę na nazewnictwa 
zakupionych artykułów, aby były zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych 
w/w katalogu zakupów. 
Wnioski można pobrać w miesiącu sierpniu w Centrum Usług Wspólnych 
w Budzyniu, ul. Przemysłowa 16A, pok. Nr 205 oraz w szkołach na terenie 
gminy Budzyń. 
Termin składania wniosków – 15 wrzesień 2018r. 


