
STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017 
 

 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia. 
 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Rybnika, 

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. 

 Ponadto uczeń musi spełniać kryterium dochodowe - 514,00 zł na osobę w rodzinie. 
 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 należy pobrać 

u pedagoga szkolnego i złożyć wypełnione wraz z wymaganymi zaświadczeniami 
w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2016 r.  

 Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka 
rodziny: 
 dochód od 0 zł do 130,00 zł – stypendium w wys. 118,00 zł/m-c; 
 dochód od 130,01 zł do 514,00 zł – stypendium w wys. 94,40 zł/m-c. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 
r. poz. 930 – j.t.) za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. 
z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych 
hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, 
świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) 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, 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, 

 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku 
celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, 
przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczeń w naturze, 
świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 
użytecznych,  świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z 
dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych,  świadczenia wychowawczego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. 500+ oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 575), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha 
przeliczeniowego. 

 Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na 
podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, dowodów 
wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę. 
 

Wszystkich informacji na temat Stypendium szkolnego 2016/2017 udziela pedagog szkolny. 


