
STYPENDIA SZKOLNE W GMINIE GNIEWKOWO 

 

 INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE 

SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMELDOWANYCH/ZAMIESZKAŁYCH NA 

TERENIE GMINY GNIEWKOWO 

 
 Samorządowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gniewkowie informuje o możliwości 

składania wniosków  o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017. 

 

Komu przysługuje pomoc materialna: 
Pomoc materialna przysługuje: 

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 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 nie przysługuje: 

1. uczniom klas zerowych, 

2. studentom, 

3. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Gniewkowo  
 

 Pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej - jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie 

domowym nie przekracza kwoty określonej w art. 8. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej - netto 514 zł w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, 

wielodzietność, alkoholizm, narkomania itp., a także gdy rodzina jest niepełna. 

 

 Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku (z poniższego wykazu należy wybrać tylko te pozycje dochodów, które bezpośrednio dotyczą 

wnioskodawcy i członków jego rodziny): 

 zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku; 

 odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub ksero aktualnej decyzji; 

 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku); 

 oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku osób, które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

 zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych; 

 wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika 

o nieściągalności alimentów; 

 oświadczenia osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym o wysokości dochodów 

uzyskiwanych z prac dorywczych; 

 oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów; 

 w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany 

przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności: 

a) na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej: zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego 

zawierające informacje o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej 

w poprzednim roku kalendarzowym; 

b) w formie zryczałtowanego podatku dochodowego: zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu 

Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania i oświadczenie  o osiągniętym dochodzie netto 

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku; 

c) w formie karty podatkowej: decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie 

o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku; 



d) w przypadku zawieszenia wyżej wymienionych działalności – dokument potwierdzający ten fakt 

 Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze 

edukacyjnym. Rodzaj świadczeń zależy od indywidualnych potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być 

zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań 

itd. 

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np.: tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, 

podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas, słownik, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu 

internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia 

zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem 

edukacyjnym. 

  

 Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, 

buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej – w związku z tym nie może być finansowany w ramach 

stypendium szkolnego. 

 

 Szczegółowe formy w jakich udzielane będzie stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na trenie miasta i gminy określone zostały w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w 

Gniewkowie (Uchwała nr XXIX/223/2005 z dnia 23 marca 2005 r. ze zmianami). 

  

 Formularze wniosków o przyznanie stypendium można odbierać w Samorządowym Zespole 

Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Gniewkowie od 8 sierpnia 2016 roku. 

 

 

Wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach za miesiąc sierpień przyjmowane będą 

 

od  dnia 1 września do dnia 15 września 2016 roku 
 

w Samorządowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gniewkowie 

ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 88-140 Gniewkowo (Szkoła Zawodowa II piętro). 
  

 

 Wszelkie dodatkowe informacje na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

udzielane będą w Samorządowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjny Szkół od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod numerem telefonu : 0 52 354 73 86.       

 

 Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września (października) do 

czerwca  danego roku szkolnego. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przykładowy wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego 

  
Pomoc w postaci stypendium szkolnego może być udzielana w celu całkowitego lub częściowego pokrycia 

kosztów udziału w:  

 dodatkowych zajęciach wyrównawczych, sportowych, tanecznych, recytatorskich, kółkach 

zainteresowań, kursach językowych, 

 "zielonej szkole", 

 wycieczce szkolnej, 

 wyjściach do kina lub teatru zorganizowanego przez szkołę, 

 koloniach i obozach edukacyjnych (np. sportowych). 

 Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być zakup: 

 tornistra (plecaka), 

  zeszytów, przyborów szkolnych: (piórniki,  bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier 

kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier 

kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, 

plastelina, modelina, itd.) 

 podręczników, encyklopedii, atlasów historycznych/geograficznych, słowników, 

 lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia, 

 prenumerata prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia, 

 instrumentów muzycznych, 

 sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, 

 zakup tuszu do drukarki, 

 biurka szkolnego, krzesła szkolnego, 

 obuwia i odzieży, o ile wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia, np. 

stroju na zajęcia wychowania fizycznego, 

 sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w 

treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym 

zaświadczeniem (np. zakup kimona dla ucznia trenującego karate), 

 opłata zajęć edukacyjnych, dodatkowych i wyrównawczych, pozaszkolnych (językowe, sportowe, kółka 

tematyczne) 

 przybory do nauki zawodu 

 opłata za dostęp do usług internetowych, w tym: abonamentu internetowego (od września do czerwca), 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych w formie całkowitego lub 

częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 

 Uruchomienie środków winno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami:  

 wystawionymi na nazwisko i imię wnioskodawcy: fakturą VAT lub rachunkiem IMIENNYM (od 

przedsiębiorców niebędących płatnikami podatku od towarów i usług), 

 umową sprzedaży, 

 dowodem wpłaty KP. 

 


