
Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza  514 zł netto. 

Dochody obliczane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 

od 1 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. (uczniowie)  

lub do 16 października 2017 r. (słuchacze kolegium). 
 
Stypendium szkolne przysługuje: 

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  

i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 

dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawie o systemie 

oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych 

dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki; 

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich 

kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24 roku życia. 

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/722/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 

czerwca 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice 

ustala się stypendium szkolne w wysokości: 

• 115 zł jeżeli miesięczna wysokość dochodu jest większa lub równa 

385,50 zł netto na osobę w rodzinie ucznia, 

• 130 zł jeżeli miesięczna wysokość dochodu wynosi mniej niż 385,50 zł 

netto na osobę w rodzinie ucznia. 

 

Wysokość stypendium zwiększa się o 10 zł jeżeli w rodzinie ucznia występuje, 

co najmniej jedna z okoliczności takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także jeśli 

rodzin jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

 

 



Wniosek w sprawie stypendium szkolnego może złożyć: 

• rodzic 

• opiekun prawny w przypadku, jeżeli rodzice są pozbawieni władzy 

rodzicielskiej 

• pełnoletni uczeń (nie ma możliwości złożenia wniosku przez rodzica) 

• Dyrektor szkoły 

 

Wniosek składany jest według miejsca zamieszkania ucznia (adres 

zameldowania nie ma znaczenia). Miejscem zamieszkania dziecka 

pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo 

tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub 

któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.  Jeżeli władza 

rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego 

dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego  

z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 

 

Wniosek należy składać  w siedzibie głównej OPS ul. Górnych Wałów 9 

pok. 118 (I piętro), można też  u pracowników socjalnych. 

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce 

„Pomoc materialna o charakterze socjalnym”              „pliki do pobrania” oraz 

w pok. 118 

 

Przyznana pomoc będzie refundowana na podstawie dostarczonych przez 

wnioskodawcę oryginałów faktur/rachunków. 

 

UWAGA: przyznana pomoc dla uczniów nie będzie obejmować refundacji 

podręczników szkolnych, które zapewniane są w ramach odrębnego programu. 


