
STYPENDIA I POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2020/2021 
 

1. STYPENDIUM SZKOLNE  
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2020 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na 
korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12. 
Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.    
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) 
OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje: 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów 
pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa 
niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)). 
 

2. ZASILEK SZKOLNY 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) 
Podmioty uprawnione do ubiegania się/ przyznania zasiłku szkolnego 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 
losowego. 
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. 
Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć: 
- rodzic, 
- inny przedstawiciel ustawowy ucznia 
- pełnoletni uczeń 



- dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka 
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie 
postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez 
dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania 
świadczenia. 
Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny 
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą 
ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji 
materialnej ucznia. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są: 

• śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, 
• ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu, 
• nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica, 
• klęska żywiołowa, 
• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania, 
• utrata pracy przez rodzica (ze stażem co najmniej 5 lat), 
• inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę. 

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny 
O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie. 
 

3. WYPRAWKA SZKOLNA 
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Terminy składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników: 
Z wnioskiem należy wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 20/21 w terminie do dnia 15 września 
2020 roku. Należy dołączyć rachunki lub oświadczenie o poniesionych kosztach zakupu. 
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych będzie wynosić - do kwoty 445 zł - dla uczniów 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności 
 
 



 
 

4. Stypendium Miasta Tychy  „Tyskie Orły” 
Do kogo kierowane jest  
1.    O stypendium pod nazwą „Tyskie Orły” mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej 
lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do:  
1)    szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III 
2)    liceum ogólnokształcącego 
3)    technikum 
4)    szkoły branżowej 
2.    Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne musi posiadać co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średnią 
ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75. 
3.    Uczeń ubiegający się o stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 
Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły” 
1.     Obowiązuje odrębny wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne 
oraz odrębny wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe  
2.     Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12, II piętro, w terminie 
od 1 do dnia   15 września każdego roku szkolnego. 
3.     Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń. 
4.     Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
5.     Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa szkolnego oraz odpowiednio: kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie każdego 
wykazanego we wniosku osiągnięcia, regulaminy konkursów lub wydruki ze strony internetowej organizatora z podaniem źródła jego 
dostępności – link do strony internetowej, zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach 
olimpijskich, zaświadczenie o osiągniętym wyniku sportowym ucznia uzyskanym w konkurencji olimpijskiej, wydane przez polski 
związek sportowy, zaświadczenie o niepełnosprawności ucznia. 
6.     Do wniosku należy dołączyć również podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania poniżej) 
Warunki uzyskania stypendium Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły” 
1.     Każdy wniosek zostaje poddany ocenie formalnej, a po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, podlega ocenie merytorycznej. 

https://www.oswiata.tychy.pl/uploads/DOA_TO_2019/DOA_APJ_TO_wniosek_sportowe_2019.docx
https://www.oswiata.tychy.pl/uploads/DOA_TO_2019/DOA_APJ_RODO_2019.pdf


2.     Ocena formalna polega na potwierdzeniu spełnienia przez ucznia ubiegającego się o stypendium za osiągniecia naukowe i 
artystyczne wymagań polegających na: pobieraniu nauki w szkole znajdującej się na terenie Tychów oraz uzyskaniu w klasyfikacji 
rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, a w przypadku ucznia ubiegającego się o stypendium za osiągniecia sportowe, na 
potwierdzeniu spełnienia przez ucznia wymagań polegających na: pobieraniu nauki w szkole znajdującej się na terenie Tychów oraz 
uzyskaniu na świadectwie szkolnym co najmniej dobrej oceny z zachowania. 
3.     Ocena merytoryczna polega na analizie osiągnięć ucznia potwierdzonych dokumentami i przyznaniu za poszczególne osiągnięcia 
liczby punktów zgodnie z punktacją określoną poniżej. 
4.     Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne jest uzyskanie przez ucznia 
łącznej liczby co najmniej 50 punktów. 
5.     Warunkiem przyznania stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez ucznia łącznej liczby co najmniej 65 
punktów. 
6.     Nie ma możliwości sumowania punktów za osiągnięcia naukowe / artystyczne oraz osiągnięcia sportowe. 
 


