
STYPENDIUM SZKOLNE  

rok szkolny 2020/2021 

      

   Stypendium przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie 

przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawność, 

 ciężka lub długotrwała choroba, 

 wielodzietność , 

 alkoholizm lub narkomania, 

 brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

 gdy rodzina jest niepełna. 

 

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w 

terminie od 01 września do dnia 15 września 2020 roku w szkole, której uczęszcza uczeń. 

     Wnioski w wersji papierowej dostępne są na dyżurce w budynku A (zielony). Tam też 

można zostawiać wypełnione dokumenty. Przypominamy o konieczności zdezynfekowania 

rąk oraz zasłonięciu ust i nosa.  

          Wnioski można również pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

http://bip.um.szczecin.pl/files/19B2DD232872467586ED680BAD83345A/wniosek%20na%

20stypendium%202020.pdf 

       Instrukcja do prawidłowego wypełnienia formularza.  

http://bip.um.szczecin.pl/files/938BF7D38B244F3BA526277D7C439E47/Informator%20-

%20stypendium.pdf 

 

    Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 uczniom klas zerowych 

 uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin 
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Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych 

wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu              

z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Dokumentem potwierdzającym 

wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie 

o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym 

w takim wypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli,            

o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej 

treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

Natomiast w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, 

którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

zamiast zaświadczenia lub oświadczenia  wysokości dochodów można 

przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych i pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod 

oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art.90n 

ust.5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: ,,Jestem świadomy o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

 

                                                                                                            Pedagodzy 


