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POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA TARNOBRZEGA 

(STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015)  

Wnioski składane są w Dziale Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, piętro I, pokój 128. 

Termin składania wniosków: od  1 września 2014r. do 15 września 2014r. 

Natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski składa 

się  od  1 września 2014r. do 15 października 2014r. 

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne 
nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2014r.).  

W przypadku utraty dochodu należy przedstawić dokumenty z miesiąca,                   

w którym wniosek został złożony, w tym dokument określający datę utraty 

dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu. 

I. POMOC MATERIALNA 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 ustawy 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.   

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-08-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-08-2014&qplikid=1#P1A6
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Przy ubieganiu się o stypendium szkolne wlicza się następujące dochody                  

z tytułu : 

a) pracy zarobkowej, umowy zlecenie i o dzieło, wynagrodzenia za pracę 

dorywczą, wynagrodzenia za praktykę, żołdu, 

b) działalności gospodarczej, 

c) świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów) oraz 

fundusz alimentacyjny i dodatek mieszkaniowy, 

d) renty, emerytury itp.  

e) alimentów, 

f) świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, 

g) gospodarstwa rolnego w przypadku użytków rolnych powyżej 1 ha 

przeliczeniowego ( oraz dochód  z tytułu dzierżawy) 

h) świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały i okresowy) 

 II. WYMAGANE DOKUMENTY: (przestawiające dochód za miesiąc sierpień 2014r.) 

1. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ( część C -wypełniona 

przez Dyrektora Szkoły). Wniosek powinien być podpisany przez rodziców ucznia                 

w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni. 

2. Zaświadczenie z zakładu pracy lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy                       

o wysokości dochodów netto. 

3. Zaświadczenie, decyzja z ZUS o wypłaconych świadczeniach lub odcinek renty, 

emerytury lub oświadczenie o wypłaconych świadczeniach. 

4. Pisemne oświadczenie wnioskodawcy dotyczące zarejestrowania w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku lub                                

o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych. 

5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy              

o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej. 
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6. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy (za 2014rok)  lub 

pisemne oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej           

w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni. 

7. Dokumenty potwierdzające otrzymywanie alimentów lub oświadczenie                        

o otrzymywanych alimentach. 

8. Zaświadczenie lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu                             

ze świadczeń z pomocy społecznej. 

9. Pisemne oświadczenie wnioskodawcy o innych dochodach, np., z tytułu pracy 

dorywczej. 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne           

za okres od 01.09.2014r. do 30.06.2015r. realizowane będą poprzez refundację 

poniesionych kosztów. W związku z tym Wnioskodawca zobowiązany jest 

dostarczyć dowody przedstawiające poniesione wydatki. Dowodami takimi są,                  

np.: faktura VAT, rachunki, bilety miesięczne, inne dowody dokumentujące 

poniesione koszty na cele edukacyjne.  

  

 

Zasiłek szkolny 
 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w 

trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym. 

 O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące  

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

 

 


