
 

„STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023” 
 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć do pedagoga 

szkolnego Moniki Lach (gab.1206, I piętro) w terminie do 13 września 2022 r. (wtorek). 

 

Pomoc materialna przysługuje: 
uczniom mieszkających na terenie Rybnika, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w której dochód                          

na jednego członka rodziny nie przekracza 600 zł netto. 

Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, 

z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, 

naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) 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, pomniejszoną o:  

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                   

ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone  w odrębnych przepisach, 

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób, 

- do dochodu nie wlicza się tzw. 500+ oraz 300+. 
 

Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny: 

- dochód od 0 zł do 130,00 zł - stypendium w wysokości 124,00 zł/m-c; 

- dochód od 130,01 zł do 600,00 zł - stypendium w wysokości 99,20 zł/m-c. 
 

Stypendium szkolne może być przyznane w formie: 

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych,                     

w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, 

artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów pobytu na wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin                               

czy teatrów; 

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności 

zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, 

stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych 

poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji; 

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,                               

w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie 

lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych). 
 

Refundację kosztów za poniesione wydatki dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:  
faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych 

przez szkołę. W ostateczności, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować zakupu może napisać stosowne 

oświadczenie z klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 

Pouczenie: 
- rodzice ucznia, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał 

stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego; 

- stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania 

stypendium szkolnego, należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu                                        

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

Podstawa prawna. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1457 - j.t. ze zm.); 

Uchwała nr 625/XXXVIII/2005 z dnia 19 października 2005 r. Rady Miasta Rybnika. 

 

 
W razie pytań służę pomocą 

 

Monika Lach - pedagog szkolny 

Gabinet 1206 (I piętro) 

Numer telefonu: (32) 4221813 


