
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY 

SKŁADAĆ DO 10 WRZEŚNIA 2020 R. (CZWARTEK) 

• stypendium skierowane jest dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych w Rybniku;  

• kompletne wnioski uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Rybnik należy składać w szkołach (gabinety pedagogów szkolnych),  

w przypadku wniosku niekompletnego, np. z nieudokumentowanym dochodem, wniosek 

powinien być złożony osobiście przez wnioskodawcę w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika; 

 

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. 

 

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 528,00 zł - stypendium w wysokości 99,20 zł/m-c 

 

 
 

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele 

edukacyjne, dlatego istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków 

(wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu 

wydatków podlegających refundacji (proszę zapoznać się z katalogiem wydatków).  

 
Tak jak w roku ubiegłym, nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów 

PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów oraz części komputerowych. Na podstawie umowy kupna 

sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko i wyłącznie używane podręczniki szkolne (nie dowolne 

książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz  instrumenty muzyczne 

w przypadku uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach. 

 

W zakładce dla rodzica znajdują się dokumenty do pobrania (katalog wydatków, umowa 

kupna-sprzedaży podręczników, wniosek ucznia, wzór oświadczenia-działalność, wzór 

oświadczenia o dochodach, wzór oświadczenia o braku pracy). 

Szczegółowych informacji udzielają pedagodzy szkolni. 

 

https://edukacja.rybnik.eu/images/do_pobrania/stypendia_socjalne/katalog_wydatkow.doc
https://edukacja.rybnik.eu/images/do_pobrania/stypendia_socjalne/katalog_wydatkow.doc

