
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2015/2016 

STYPENDIUM SZKOLNE 

O przyznanie stypendium szkolnego możesz ubiegać się jeżeli: 

1) mieszkasz w Zgierzu, 

2) znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 

w szczególności gdy w twojej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 

a także gdy twoja rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, 

3) jesteś uczniem szkoły, wychowankiem ośrodka lub słuchaczem kolegium nauczycielskiego i kolegium języków 

obcych. 

KRYTERIUM DOCHODOWE 

Złóż wniosek, jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochód netto na jednego członka twojej rodziny nie 

przekroczył 456 zł. Od 1 października 2015 roku będzie to kwota 514 zł. W przypadku utraty dochodu weź pod uwagę 

dochód z miesiąca, w którym złożysz wniosek. 

KTO 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla niepełnoletniego ucznia powinien złożyć rodzic, prawny opiekun lub 

dyrektor szkoły. Jeżeli jesteś pełnoletnim uczniem, sam złóż wniosek. Możesz upoważnić do tego swojego rodzica. 

CO 

Do wniosku dołącz zaświadczenia o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków swojej rodziny 

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Sytuacja każdej rodziny jest inna. Zapytaj pracownika, który przyjmuje 

wnioski, jakie zaświadczenia wymagane są w twojej sytuacji. Reguluje to art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U.2015.163). 

Pamiętaj, aby wszystkie kopie dokumentów były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję wydającą dany 

dokument lub przez notariusza. Nie musisz potwierdzać kopii, jeżeli dołączysz do wniosku oryginał dokumentu. 

GDZIE 

Jeżeli chodzisz do publicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego 

im. R. Traugutta, złóż wniosek w swojej szkole. Jeżeli jesteś uczniem innej placówki, przynieś swój wniosek do Wydziału 

Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza (ul. ks. J. Popiełuszki 3A, I piętro, pokój 4). 

Wniosek możesz pobrać w szkole, w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza lub ze strony internetowej 

urzędu http://www.umz.zgierz.pl/bip/ („Jak załatwić sprawę” → „Procedury i Druki” → „Stypendia, Nagrody” → 

„Stypendia szkolne – udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Miasto Zgierz”). 

KIEDY 

Jeżeli stypendium szkolne dotyczy ucznia, złóż wniosek do 15 września. Jeżeli jesteś słuchaczem kolegium, termin 

złożenia wniosku upływa 15 października. 

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego możesz złożyć po terminie. Musisz pamiętać, 

aby do takiego wniosku dołączyć uzasadnienie, w którym wyjaśnisz, dlaczego składasz wniosek po terminie. 

Od 1 października 2015 roku będzie obowiązywało nowe kryterium dochodowe. To również upoważnia do złożenia 

wniosku po terminie. 

  



ZASIŁEK SZKOLNY 

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia 

w jego rodzinie zdarzenia losowego, takiego jak: śmierć członka rodziny, ciężka i długotrwała choroba ucznia lub członka 

rodziny, nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ uczeń lub członek rodziny, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu, 

powódź, pożar lub huragan powodujący straty w mieniu należącym do rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia. 

KTO 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla niepełnoletniego ucznia powinien złożyć rodzic, prawny opiekun lub dyrektor 

szkoły. Jeżeli jesteś pełnoletnim uczniem, sam złóż wniosek. Możesz upoważnić do tego swojego rodzica. 

CO 

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. Udowodnij, że to zdarzenie losowe 

wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej twojej rodziny. 

GDZIE 

Złóż swój wniosek w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza (ul. ks. J. Popiełuszki 3A, I piętro, pokój 4). 

Wniosek możesz pobrać w szkole, w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza lub ze strony internetowej 

urzędu http://www.umz.zgierz.pl/bip/ („Jak załatwić sprawę” → „Procedury i Druki” → „Dofinansowania” → „Zasiłek 

szkolny – udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto 

Zgierz”). 

KIEDY 

Pamiętaj, aby złożyć wniosek do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do ubiegania się 

o zasiłek szkolny. 

 

 

 

 

 

 

Wątpliwości dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dokonywanych zakupów prosimy 

wyjaśniać z Wydziałem Edukacji i Młodzieży UMZ – osobiście: ul. ks. J. Popiełuszki 3A, pokój 4, 

telefonicznie: (42) 714 31 73 lub e-mailowo: dkrakowiak@umz.zgierz.pl, awnukowska@umz.zgierz.pl. 

 

 

 

 

 

 

Przyznawanie stypendiów i zasiłków regulują następujące przepisy: 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.), 

 uchwała Nr X/91/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz”. 
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