
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA POMOCY W FORMIE 

STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1481 z późn. zm.), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia 

(Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 284/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. - t. j. Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 6486 z późn. zm.): 

1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok 

szkolny 2020/2021 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Radomiu ul. Limanowskiego 134, w siedzibach poszczególnych Zespołów 

Pracy Socjalnej, przesłać go za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP.  

Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 oraz na 

stronie www.bip.mops.radom.pl . 

2. Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub 

udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, 

reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia. Wniosek 

taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego na 

uczniów niepełnoletnich. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2020 

r. do 15.09.2020 r. Dzień 15.09.2020 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do 

składania wniosków. Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie 

w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku 

wystąpienia szczególnych okoliczności, np. takich jak: śmierć wspólnie 

zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata 

zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła 

choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska 

żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w 

przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium 

szkolnego. 

Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać 

od 01.09.2020 r. do 15.10.2020 r. Dzień 15.10.2020 r. jest ustawowo ostatecznym 

terminem do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może 

nastąpić na warunkach określonych powyżej. 


