
INFORMACJA DOTYCZACA STYPENDIÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 wraz  
z niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dniach  od 02 do 15 września 2019 roku w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie ( Ostróda, ul.Olsztyńska 2) w pokoju nr 101. 
 
OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkającym 
na terenie miasta Ostródy: 
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach 

publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w 
szczególności, gdy w rodzinie tej 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 nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. 
Dochód rodziny ustalany jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej 
(Dz.U.z 2019, poz.1507).  
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 1) miesięczne obciążenie podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach 
oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 
określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
4.Do dochodu nie wlicza się m.in. stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze 
motywacyjnym, świadczenia wychowawczego (500+), jednorazowego pieniężnego świadczenia 
socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczenia w naturze świadczenia z tytułu wykonywania prac 
społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 
 
FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie: 
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 
również w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, w tym 
wyjazdów i szkolnych wycieczek o charakterze edukacyjnym,  

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą, w szczególności takich jak opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych, komputerowych, 
sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie, 

3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 
encyklopedii, słowników, lektur i innych książek pomocniczych do realizacji procesu edukacyjnego, 
przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego 
obligatoryjnie przez szkołę, 

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 
społecznych, w szczególności kosztów zakwaterowania i wyżywienia w internacie, bursie, najmu 
lokalu mieszkalnego lub pokoju, kosztów transportu 

5. Świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 o systemie oświaty. 



WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE 
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: 
1.  złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, 
2.  dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych 
członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 
W przypadku utraty dochodu należy przedłożyć dokument określający datę utraty dochodu (np. 
świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy itp.) 
w przypadku otrzymywania alimentów: orzeczenia sądu lub ugoda sądowa. W przypadku alimentów 
dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty; 
w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: orzeczenie sądu zasądzającego 
alimenty,  protokół zawierający ugodę, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość 
zapłaconych alimentów; 
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: 
- na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz 
zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie  
o wysokości składki zdrowotnej; 
- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z 
urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody 
opłaty składek w ZUS; 
w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury; 
w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych; 
Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) 
 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW 
Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów 
potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody 
wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, 
pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, 
na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków.  
Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium. 
Powyższe dokumenty powinny zawierać: 
· nazwę wystawcy, 
· datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym 
w decyzji przyznającej stypendium szkolne. 
· imię i nazwisko ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia. 
· pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – ważne by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację 
„szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, 
to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. 
Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w formie 
wypłaty w kasie MOPS w terminie wskazanym w decyzji. 
 

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są 
obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Wszelkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:  
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  
W przypadku osób i rodzin, otrzymujących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
świadczenia rodzinne, pomoc udzielaną osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia pieniężne z 
pomocy społecznej oraz dodatek mieszkaniowy, składając wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
nie przedkłada się zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych z tych tytułów.  


