STYPENDIA
w roku szkolnym 2019/20
SZKOLNE – dzieci z Płocka pobierają i składają wnioski w sekretariacie szkoły, dzieci
z innych gmin robią to w swoich gminach.
Wnioski składamy do 15 września każdego roku.
Stypendium przyznawane w formie pieniężnej i rzeczowej.
Dla uczniów o bardzo niskim dochodzie na osobę w rodzinie 528 zł.
NALEŻY zwrócić szczególną uwagę na to, aby dostarczone dokumenty wyraźnie
potwierdzały sytuację materialną rodziny za SIERPIEŃ.
W przypadku jednak, gdy sytuacja materialna rodziny uległa zmianie we wrześniu w stosunku
do sierpnia (np.: utrata lub uzyskanie dochodu) wówczas dokumenty dochodowe powinny
potwierdzać sytuację materialną bieżącą, tj. za WRZESIEŃ (uczniowie, którzy otrzymali
stypendium miejskie powinni przedstawić sytuację materialną rodziny za WRZESIEŃ).
Szczegóły http://zjoplock.pl/stypendia/ustawowe/szkolne.html
JEDNORAZOWY ZASIŁEK SZKOLNY
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymanego stypendium szkolnego (art. 90e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
3. Za „zdarzenie losowe” uznaje się zdarzenie „zależne od kolei losu, wydarzeń życia”,
tj. wszystko, co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka:
nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą
przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.
4. W roku szkolnym 2019/2020 wysokość zasiłku zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże
nie może przekroczyć kwoty 620 zł.
Szczegóły http://zjoplock.pl/stypendia/ustawowe/zasilki-losowe.html

Stypendia motywacyjne
O stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może ubiegać się każdy uczeń
szkoły publicznej prowadzonej przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania.
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje się dwa razy w ciągu roku
szkolnego po zakończeniu każdego semestru.
Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie trzeba
składać żadnych wniosków.
Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Szkolna Komisja
Stypendialna.
Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:
1) za pierwszy semestr roku szkolnego - po zakończeniu semestru;
2) za drugi semestr - po zakończeniu semestru (we wrześniu).
Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 100 zł.
Szczegóły http://zjoplock.pl/stypendia/ustawowe/motywacyjne.html
MIEJSKIE – dla dzieci zameldowanych na terenie miasta Płocka.



na I semestr roku szkolnego – do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno wychowawczych (średni dochód - marzec, kwiecień, maj),
na II semestr roku szkolnego - do 5 lutego (średni dochód - październik, listopad,
grudzień).

Przyznawane na okres jednego semestru
Dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.000 zł BRUTTO
Średnia ocen co najmniej 4,00
Szczegóły http://zjoplock.pl/stypendia/miejskie.html
PRO FUTURO – przyznawane dwa razy w roku po wystawieniu ocen.
Wnioski składamy na koniec każdego semestru.
Dochód na osobę w rodzinie do 700 zł
Średnia ocen minimum 4,00

Jakuba CHOJNACKIEGO - przyznawane dwa razy w roku po wystawieniu ocen.
Wnioski składamy na koniec każdego semestru.
Dochód na osobę w rodzinie do 700 zł
Średnia ocen minimum 4,50

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza
inwestycja w człowieka
– dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
https://stypendia.oeiizk.waw.pl/

Stypendium Fundacji Orlen „Dar Serca”
Nie prowadzone przez szkołę tylko przez Fundację.
Szczegóły http://www.orlendarserca.pl/

