
 
O G Ł O S Z E N I E  

 
Urząd Gminy w Mszanie informuje, iŜ moŜna składać wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2006/2007, na podstawie przepisów ustawy z dnia  
16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781) 
Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2006 r.   
 
Uprawnionymi do otrzymania  stypendium szkolnego są: 

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieŜy i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb 
społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 
24 roku Ŝycia; 

- wychowankowie  publicznych i niepublicznych ośrodków umoŜliwiających dzieciom  
i młodzieŜy , o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a takŜe 
dzieciom i młodzieŜy upośledzonym umysłowo ze sprzęŜonymi 
niepełnosprawnościami  realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do 
czasu kończenia realizacji obowiązku nauki, 

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieŜy i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

- słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ do 
ukończenia 24 roku Ŝycia,  

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 
cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna 
lub wystąpiło zdarzenie losowe.  
 
Wniosek 
 
Stypendium szkolne przyznaje się na: 

1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio 
dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 
obcych, kolegium pracowników słuŜb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 
90b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2004 r.  

2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego 
kolegium języków obcych, kolegium pracowników słuŜb społecznych lub ośrodka  
o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2004 r. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie moŜe być większa niŜ kwota 316 zł. Miesięczna wysokość 
dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.  
 
Wniosek (do pobrania w Urzędzie Gminy w Mszanie w sekretariacie szkoły lub na stronach 
internetowych: www.mszana.ug.gov.pl),  wraz z załącznikami naleŜy składać do dnia 
15.09.2006 r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Mszanie (Gminne Centrum Informacji). 


