
Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

(stypendium socjalne) 

Podstawa prawna: 

Art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

ze zmianami) 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 

2. Załączniki: 

 Oświadczenie o sytuacji rodzinnej 

 zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z mie-

siąca poprzedzającego złożenie wniosku; 

  jeśli osoby prowadzą gospodarstwo rolne – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o 

posiadanym gospodarstwie rolnym i jego wielkości; 

  jeśli źródłem dochodu jest renta/emerytura – odcinek renty/emerytury z miesiąca poprze-

dzającego złożenie wniosku; 

 w przypadku pobierania przez ucznia innej pomocy o charakterze socjalnym należy wyka-

zać ją jako dochód (stypendium socjalne, unijne); 

 zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach rodzinnych z 

miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; 

 osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu 

poprzedzającym moment złożenia wniosku, 

 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z tego 

urzędu; 

 osoby bezrobotne, które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadcze-

nie, iż jest osobą bezrobotną, nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie 

osiągającą dochodów; 

 osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci: 

 odcinek renty rodzinnej, z miesiąca poprzedzającego moment złożenia wniosku,  

  jeśli źródłem dochodu są alimenty: 

o wyrok sądowy, zasądzający przyznane alimenty, 

o płacone dobrowolnie – oświadczenie o ich wysokości lub odcinek z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, 

o zasądzone i nieściągalne – zaświadczenie od komornika o nieściągalności. 

 

Dokumenty do pobrania: 

• Wniosek 

Opłaty: 

Nie wnosi się. 
 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we 

Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Krośnice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 



Termin załatwienia sprawy: 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 

kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub o odmowie przyznania stypendium so-

cjalnego, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Krośnice. 

 

Uwagi: 

Wniosek składają rodzice lub pełnoletni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół śred-

nich oraz szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypen-

dium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący 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, wie-

lodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

 

Miejsce składania wniosku: 

Urząd Gminy Krośnice,  

ul. Sportowa 4, pok. nr 23,  

tel. 71 38 46 005, e-mail: inawrot@ug.krosnice.pl 

 

mailto:inawrot@ug.krosnice.pl

