
 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
rok szkolny 2018/2019 

 
 
Kryteria dochodowe: 

 
1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o 

stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), 
tj. 514 zł. ( netto) 

 
2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób: 

 
 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 o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 
przepisach, 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
 

 Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku 
celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 
podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia 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 (Dz. U. poz. 693), 
dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, a także świadczenia 
pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.). 

 Do dochodu nie wlicza się również świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. 
Program „Rodzina 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). 

 Osoby bezrobotne przedłożyć powinny zaświadczenie z urzędu pracy o statusie 
bezrobotnego.  

 
 W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów 
przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub 
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z 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 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 
 Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko 

zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, 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 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 
- Wysokość i realizacja stypendium  
 

 Stypendium szkolne może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w 
danym roku szkolnym. 

 
 Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w 

okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. 
 



 Miesięczna wysokość stypendium może wynosić: 

 
a) miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 99,20 zł, 
b) jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 411,20 zł do 514 zł wysokość stypendium nie 

powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł, z zastrzeżeniem pkt c, 

c) jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także 
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 
zł, ale nie więcej niż 248 zł, 

d) jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 411,20 zł wysokość stypendium nie może 
przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł. 

 

 
3. Wzór wniosku znajduje się na stronie Biura Edukacji Warszawa  

w zakładce: dla uczniów i rodziców-pomoc socjalna  lub 
  u pedagoga szkolnego (pokój 206) 

4. Wypełniony wniosek składamy do pedagoga szkolnego w 
terminie do 14 września 2017r.(pokój 206) 

 

 

 

 

 

 

 

 


