
K O M U N I K A T  

 

        Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli                     

w Dobrodzieniu zawiadamia, że istnieje możliwość składania w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego o charakterze socjalnym w terminie do 15 września 2021 roku. 

   

   Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) 

pomoc materialna o charakterze socjalnym 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 – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku 

życia. 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie a ponadto w szczególności, gdy      

w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się                  

o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł (netto). 

Stypendium przyznawane jest uczniowi na wniosek: rodziców,  pełnoletniego ucznia 

lub  dyrektora szkoły. 

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest: 

 złożenie wniosku, 

 udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów         

w rodzinie tj. 528,00 zł netto na osobę miesięcznie (zaświadczenia o osiągniętych 

dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.) 

 miejsce zamieszkania na terenie gminy Dobrodzień, 

Stypendium może być przyznane w formie: 

 

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,     

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą; 

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników; 

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadpodstawowych                   

i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych). 



4. wyjątkowo w formie świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium 

stwierdzi, że przyznanie stypendium w formie, o której mowa w pkt 1 i 2 jest 

niemożliwe, lub niecelowe. 

   

 

               Formularze wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Dobrodzień są dostępne na stronie internetowej ZEASiP 

(www.zeas.dobrodzien.biposwiata.pl),w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół          

i Przedszkoli pokój nr A 201, A202( poniedziałek  od 8.00 do 17.00 wtorek -czwartek          

w godzinach od 7.30 do 15.30 , piątek 7.30 do 14.30 ) .  

 

 


