
Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 

 

Stypendium szkolne: 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2022 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.   

 

Ta forma pomocy przysługuje uczniowi znajdującemu 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 600,00 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. 2021 poz. 1296). 

 

Mając na uwadze powyższe, stypendium przysługuje m.in. uczniom szkół publicznych  

do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 r. życia, a także wychowankom 

publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia obowiązku 

nauki. Jednocześnie o stypendium nie mogą ubiegać się osoby niezamieszkałe na terenie gminy Tychy. 

 

Szczegółowe informacje (sposób składania wniosku, wymagane dokumenty, formy przydzielania 

stypendium, druki do pobrania) są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Centrum Oświaty  

w Tychach: https://oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/stypendium-szkolne.html  

 

Zasiłek szkolny: 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.  

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego 

uzasadniającego jego przyznanie.  



Szczegółowe informacje (sposób składania wniosku, wymagane dokumenty, okoliczności przyznania 

zasiłku, druki do pobrania) są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach: 

https://oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/zasilek-szkolny.html  

 

Wyprawka szkolna: 

Przypominamy również, że do 15 września w sekretariacie szkoły przyjmowane są wnioski  

o wyprawkę szkolną dla uczniów Branżowej Szkoły I st. nr 5 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  

do Pracy. Szczegóły na temat wyprawki znajdą Państwo na stronie szkoły: 

http://zss8.edu.pl/?page_id=17480  

 

 

 


