Stypendia
1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)
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 opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z
powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty
wystąpienia zdarzenia losowego.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Dziale Świadczeń
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32
Wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi załatwiane są w pok. 505 (V p.).
Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Informacje udzielane są także
drogą telefoniczną pod numerem telefonu 71- 78-23-575.
Wnioski można składać na zaproponowanych przez MOPS drukach: http://www.mops.wroclaw.pl/formypomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne.
Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Ponadto
warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy
Wrocław.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane na wniosek:

rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub
ośrodka,
o
którym
mowa
w
art.
90b
ust.
3
pkt
2
ustawy
o systemie oświaty. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być także przyznane z
urzędu.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu
poprzedzającym termin złożenia wniosku
(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
2. Stypendia Artystyczne Prezydenta Wrocławia
Przyznawane są młodym twórcom, do 30 roku życia, uczącym się, wyróżniającym się talentem i osiągnięciami
artystycznymi. Wniosek dostępny na stronie: http://www.wroclaw.pl/stypendia-artystyczne oraz u pedagoga
szkolnego. We wniosku podawane są osiągnięcia kandydata z ostatnich 2 lat. Do wniosku należy dołączyć m.in.:
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń itp., potwierdzających
wszystkie wymienione osiągnięcia; zdjęcia prac; opinię nauczyciela przedmiotu głównego/ innej uprawnionej
osoby. Do wniosku można również dołączyć rekomendacje i opinie innych osób. Więcej informacji u pedagoga
szkolnego. Wnioski, wraz z załącznikami proszę złożyć w terminie do 23.06.2017 r. u pedagoga szkolnego.
Bliższych informacji udziela Wydział Kultury, tel. + 48 71 777 83 54; pokój 304-sekretariat.
3. Program stypendialny „zDolny Śląsk”
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Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 12 września 2016 na
adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla).
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2016
Stypendium Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” jest przyznawane za osiągnięcia w jednej z następujących
dziedzin: nauka, sztuka, sport, działalność społeczna.

Niezbędne warunki:
- spełnienie wymagań regulaminu konkursu
- ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie
działalności społecznej,
- miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
- przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.
Wnioski dostępne są na stronie: http://fem.org.pl/ w zakładce: Fundacja Edukacji Międzynarodowej oraz u
pedagoga szkolnego.
4. Dzwonek na obiad
Stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkołach w programie Dzwonek na obiad w roku
szkolnym 2016/2017 może otrzymać każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
średniej dowolnego typu w Polsce, jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka jego
gospodarstwa domowego nie przekracza 800 zł.
Wniosek o stypendium może złożyć każdy, komu znana jest sytuacja ucznia uzasadniająca ubieganie się o
stypendium, w szczególności rodzic, opiekun prawny lub faktyczny ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel,
wychowawca, a także sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.
Nabór podstawowy: do 15 września 2016 r.
Wnioski na adres:
Fundacja Być Bardziej
Dzwonek na obiad
ul. Królowej Aldony 12 lok. 1
03-928 Warszawa
Nabór uzupełniający: termin zostanie ogłoszony w zależności od dostępności środków finansowych; planowany
termin ok. końca roku 2016. Wnioski oraz szczegółowe informacje na stronie: http://dzwoneknaobiad.pl/zglosdziecko/ w zakładce: Vademecum stypendysty.

5. Uczniowski Program Stypendialny:
Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się
mogą uczniowie posiadający:
a. celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych
dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym). Wnioski dostępne są na stronie:
http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups oraz u pedagoga szkolnego. Stypendium
udzielane jest tylko jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września
do czerwca. Wnioski, wraz z załącznikami proszę złożyć w terminie do 23.06.2017 r. u pedagoga szkolnego.
Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Uczniowskim Programem Stypendialnym można uzyskać pod
nr tel. +48 71 777 78 52.
b. tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)
Stypendium udzielane jest tylko jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj.
od września do czerwca. Wnioski dostępne są na stronie: http://www.wroclaw.pl/uczniowski-programstypendialny-ups oraz u pedagoga szkolnego. Wnioski, wraz z załącznikami proszę złożyć w terminie do
23.06.2017 r. u pedagoga szkolnego. Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Uczniowskim
Programem Stypendialnym można uzyskać pod nr tel. 71 71 777 78 52.
6. Stypendia dla uczniów szkół artystycznych
Stypendia ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne
przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo
dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. Kandydatów zgłaszają
dyrektorzy szkół, w następujących terminach:
do 15 kwietnia – dla uczniów z klas programowo najwyższych
do 15 września – dla pozostałych uczniów.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbywa się odpowiednio – w czerwcu lub w październiku.
Cała kwota przyznanego stypendium wypłacana jest jednorazowo, za pośrednictwem szkoły.

7. Stypendia dla gimnazjalistów z pieczy zastępczej – Fundacja Przyjaciółka
O stypendium mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych.
Stypendium jest przeznaczone dla młodzieży, która otrzymała świadectwo ukończenia I, II lub III klasy
gimnazjum.
Ostateczny termin dostarczania wniosków to 15 wrzesień.
Z powodu problemów technicznych z dostarczaniem wniosków, formularz został czasowo wyłączony. Obecnie
należy korzystać z wniosku do pobrania. Należy go pobrać, wypełnić, zapisać i odesłać na adres
stypendium@fundacja.przyjaciolka.pl
Kryteria przyznawania stypendium:
- Kandydat do stypendium naukowego musi uzyskać w poprzedzającym roku szkolnym średnią ocen nie niższą
niż 4,00 oraz udokumentować swoje ewentualne osiągnięcia,
- Kandydat do stypendium artystycznego musi udokumentować osiągnięcia artystyczne np. wygrane konkursy,
zdobyte nagrody, wystawy lub koncerty, kompozycje lub wydane publikacje itp. w zależności od dziedziny
artystycznej,
- Kandydat do stypendium za wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach musi udokumentować swoje osiągnięcia
np. sportowe /np. udział w zawodach, przynależność do kadry, wygrane zawody i turnieje, posiadana klasa
sportowa itp./, np. językowe /np. uzyskane nagrody, wyróżnienia i dyplomy oraz potwierdzenie sukcesów w
konkursach/ itd.
Kontakt:
Fundacja Przyjaciółka
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
Tel.: 22 584-21-59
info@fundacja.przyjaciolka.pl
www.fundacja.przyjaciolka.pl
Aktualne informacje na temat programów stypendialnych: mojestypendium.pl

