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Moje miasto
EDUKUJE
Żłobki
Przedszkola
Szkoły
Poradnie
psychologiczno-pedagogiczne
Młodzieżowe Domy
Kultury
Wsparcie uczniów zdolnych i pomoc socjalna
Kraków, jako miasto na prawach powiatu, zarządza oświatą zarówno na
szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Oznacza to, że zakłada i prowadzi
niemal wszystkie typy i rodzaje szkół (placówek) objęte systemem oświaty:
przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe: licea, technika, szkoły branżowe I i II stopnia, szkoły policealne oraz inne jednostki
oświatowe, jak np. młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologicznopedagogiczne, internaty i bursy.
Kraków jest organem prowadzącym dla 418 różnego typu przedszkoli,
szkół i placówek. Do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza prawie
100 tys. uczniów i słuchaczy – to około 70 proc . uczących się mieszkańców
Krakowa (oczywiście nie wliczając studentów). Do szkół i przedszkoli niesamorządowych uczęszcza ponad 40 tys. uczniów.

fot. Bogusław Świerzowski

Moje miasto EDUKUJE
Czy wiesz?

fot. Centrum Kultury Podgórza

Żłobki
Dzieci rosną szybciej niż się spodziewamy. Zanim jednak rozpoczną edukację, przynajmniej
część z nich trafi do żłobka. To miejsce, które pomaga w opiece nad maluchem, gdy jesteś w pracy.
Do żłobka samorządowego dziecko możemy
zapisać, gdy skończy 20 tygodni. Rekrutacja trwa
przez cały rok, a dzieci przyjmowane są w miarę
wolnych miejsc. Obowiązuje kolejność zgłoszeń,
jednak pierwszeństwo w przyjęciu mają posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, Krakowskiej
Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem „N”
oraz – decyzją radnych Miasta Krakowa – dzieci
zaszczepione. Warunkiem przyjęcia dziecka jest
zameldowanie w Krakowie.
W Krakowie działają 22 żłobki samorządowe
dysponujące 2350 miejscami. Dzięki finansowaniu
przez miasto Kraków, miesięczne opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku gminnym wynoszą jedynie 199 zł za opiekę i do 150 zł
za wyżywienie.
W Krakowie działają też niepubliczne żłobki i kluby dziecięce. Żłobek może opiekować się
dziećmi w wieku od 20. tygodnia do 3. roku życia,
a klub dziecięcy – dziećmi w wieku od 1 roku do
3 lat. W szczególnych wypadkach opieka może być
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Warto zwrócić uwagę na
działalność Klubów Rodziców. Jest
ich w mieście ponad 40. To miejsca
prowadzone przez organizacje
pozarządowe na zlecenie miasta.
Kluby są miejscami spotkań
i integracji rodziców z dziećmi oraz
osób oczekujących na potomstwo.
W każdym Klubie na rodziców
i ich pociechy czekają ciekawe
zajęcia, warsztaty edukacyjne
i rekreacyjne, odbywają się
spotkania ze specjalistami
z różnych dziedzin, którzy
starają się wyjaśnić problemy
związane ze zdrowiem, rozwojem
i wychowaniem dziecka. Jest to
szczególnie ważne dla młodych
rodziców, którzy nie zawsze
potrafią odnaleźć się w nowej
sytuacji i potrzebują wsparcia
ekspertów.
świadczona do 4. roku życia. Jedna osoba w żłobku lub klubie dziecięcym może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku, gdy
w grupie jest dziecko w wieku poniżej 1. roku,
dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki – maksymalnie pięciorgiem
dzieci.
Inną formą opieki nad dziećmi jest tzw. dzienny
opiekun, czyli wykwalifikowana osoba, która zajmuje
się dzieckiem we własnym domu lub w lokalu podmiotu, który go zatrudnia. Dzienny opiekun może
sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem
dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat. Listę
dziennych opiekunów można znaleźć na stronie
www.bip.krakow.pl (Rozwój miasta/Zdrowie).

Kontakt
Adresy wszystkich
samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
znajdziesz na stronie:
www.portaledukacyjny.krakow.pl,
a także na portalu:
www.naszeszkoly.krakow.pl.

Czy wiesz?

Przedszkola
Twoje dziecko skończyło 3 lata? Możesz zapisać
je już do przedszkola. Na zajęcia z edukacji przedszkolnej uczęszczają dzieci w wieku 3–6 lat, ale tylko dla sześciolatków przedszkole jest obowiązkowe. Dla dzieci młodszych to tylko uprawnienie,
a maluchy, które ukończyły 2,5 roku, przyjmowane
są w wyjątkowych przypadkach.
W Krakowie rodzice mogą posłać swoje pociechy do jednego ze 124 samorządowych przedszkoli. Poza tym oddziały przedszkolne zorganizowane
są także w niektórych samorządowych szkołach
podstawowych. Nabór przedszkolaków rozpoczyna się w marcu i wspomagany jest przez system
elektroniczny (www.krakow.formico.pl). W rekrutacji biorą udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy oraz te maluchy, które chcą
przenieść się do innej placówki. Rodzice dzieci,
które kontynuują edukację w tym samym miejscu,
przed rozpoczęciem rekrutacji składają tylko tzw.
deklarację o chęci kontynuowania wychowania
przedszkolnego.
Pamiętaj, że w przypadku edukacji przedszkolnej nie obowiązuje rejonizacja. We wniosku rekrutacyjnym masz prawo wskazać dowolną liczbę
samorządowych przedszkoli lub szkół z oddzia-

Przy wyborze miejsca edukacji
przedszkolnej rodzice często
biorą pod uwagę liczbę i rodzaj
oferowanych zajęć dodatkowych.
Pamiętaj, że przedszkola
publiczne nie pobierają za udział
w tych zajęciach dodatkowych
opłat, ponieważ otrzymują
środki z budżetu miasta na ich
sfinansowanie. Ofertę zajęć
dodatkowych (cyklicznych,
jednorazowych, okazjonalnych)
dyrekcja przedszkola ustala
wspólnie z rodzicami.
łami dla przedszkolaków (w preferowanej przez
siebie kolejności). O przyjęciu dziecka zadecyduje
liczba punktów uzyskanych z kryteriów głównych,
wynikających z ustawy, oraz z kryteriów dodatkowych, ustalonych w uchwale Rady Miasta Krakowa.
W ciągu roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
Samorządową ofertę przedszkolną uzupełniają
publiczne przedszkola niesamorządowe, w których zasady odpłatności są takie same jak w przedszkolach gminnych – za pierwsze pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu rodzice nie ponoszą
opłat, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę płacą
nie więcej niż 1 zł. Ponadto na terenie Krakowa
funkcjonują przedszkola niepubliczne (inaczej prywatne) – te jednak określają warunki odpłatności
za korzystanie z ich usług (czesne).
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Czy wiesz?
fot. Bogusław Świerzowski

Szkoły
podstawowe
Po przedszkolu czas na szkołę. Dzieci rozpoczynają spełnianie obowiązku szkolnego w roku,
w którym kończą 7 lat, ale na wniosek rodziców,
do pierwszej klasy może zostać przyjęty także sześciolatek, o ile spełnia jeden z dwóch warunków:
chodził do przedszkola jako pięciolatek albo uzyskał opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
która potwierdza jego gotowość do rozpoczęcia
nauki w szkole o rok wcześniej.
Mali krakowianie mogą rozpocząć szkolną przygodę w 111 prowadzonych przez miasto szkołach
podstawowych. Każda samorządowa szkoła podstawowa ma wyznaczony obwód, czyli zasięg terytorialny, z przypisanymi do niego ulicami i osiedlami.
Dzieci mieszkające w obwodzie szkoły przyjmowane są do niej z urzędu (wystarczy zgłoszenie rodziców), natomiast kandydaci spoza obwodu – na
podstawie kryteriów rekrutacyjnych określonych
przez szkołę i w miarę wolnych miejsc. Podczas naboru, który rozpoczyna się w marcu, rodzice mogą
wskazać we wniosku dowolną liczbę szkół (w preferowanej przez siebie kolejności), z tym że szkoła
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Obwód to gwarancja miejsca
w szkole podstawowej – dyrektor
szkoły nie może odmówić przyjęcia
dziecka z obwodu, nawet w trakcie
roku szkolnego. Aby znaleźć szkołę
obwodową, wejdź na stronę:
www.naszeszkoly.krakow.pl
i wskaż w wyszukiwarce ulicę
(aleję, osiedle, plac) i numer domu.
Wizytówka szkoły pokaże ci też
mapkę ilustrującą drogę z domu
do szkoły wraz z odległością
w kilometrach i czasem dojścia do
niej na piechotę.

obwodowa powinna znaleźć się przynajmniej na
ostatniej pozycji. Rekrutacja do samorządowych
szkół podstawowych jest wspierana przez system
elektroniczny (www.krakow.elemento.pl).
Na terenie Krakowa funkcjonują też szkoły podstawowe, którym nie wyznacza się obwodów – są
to niesamorządowe szkoły publiczne, szkoły niepubliczne, a także szkoły dwujęzyczne, sportowe,
mistrzostwa sportowego i artystyczne. W razie
wyboru szkoły innej niż obwodowa rodzice muszą
poinformować dyrektora szkoły rejonowej o miejscu nauki swojego dziecka. Dyrektor jest odpowiedzialny za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego w obwodzie przypisanym do szkoły.

Czy wiesz?
fot. Bogusław Świerzowski

Szkoły
ponadpodstawowe
Wybór ścieżki kształcenia po szkole podstawowej to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodych ludzi. Liceum ogólnokształcące, technikum
czy branżowa szkoła I stopnia? A jeżeli edukacja
zawodowa, to jaki zawód?
W Krakowie młodzież może kontynuować
naukę w 79 samorządowych szkołach ponadpodstawowych: 37 liceach ogólnokształcących,
22 technikach i 20 branżowych szkołach I stopnia.
Warto wiedzieć, że krakowskie szkoły techniczne
i branżowe są świetnie wyposażone i kształcą fachowców w ponad 80 zawodach, podzielonych na
obszary: administracyjno-usługowy, elektryczno-elektroniczny, budowlany, mechaniczny, górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomiczny, medyczno-społeczny
i artystyczny. Są wśród tych zawodów profesje deficytowe, czyli te najbardziej poszukiwane na rynku pracy (m.in. automatyka i robotyka, spedycja
i logistyka, budownictwo).
Aby pomóc uczniom w orientacji zawodowej,
Wydział Edukacji UMK od kilku lat organizuje

Chcesz wiedzieć, o jakich
fachowców pracodawcy
pytają najczęściej? Jednym
z przydatnych narzędzi
jest Barometr zawodów
(www.barometrzawodow.pl) –
jednoroczna prognoza
sytuacji na rynku pracy, która
dzieli zawody na trzy grupy:
deficytowe, zrównoważone
i nadwyżkowe. Barometr mierzy
aktualne zapotrzebowanie na
zawody w każdym z powiatów
oraz na poziomie województw.

Krakowski Tydzień Zawodowców i tzw. otwarte
soboty – to wydarzenie, podczas którego szkoły
techniczne i branżowe prezentują swoją ofertę,
zapraszają na zwiedzanie pracowni, organizują
spotkania z absolwentami. Odbywa się w marcu i kwietniu każdego roku. Wiosną rozpoczyna
się rekrutacja do samorządowych szkół ponadpodstawowych. Jest ona wspierana przez system
elektroniczny: www.krakow.e-omikron.pl – kandydaci mogą się w nim zapoznać z ofertą szkół,
kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić
wniosek rekrutacyjny.
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Szkoły specjalne
i integracyjne
Dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
przeznaczone są przedszkola,
szkoły, oddziały specjalne
i integracyjne.
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły specjalnej lub integracyjnej jest:
»» orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez zespół orzekający publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
»» wniosek rodziców o przyjęcie do przedszkola/
szkoły,
»» skierowanie Prezydenta Miasta Krakowa
wydane na podstawie wymienionych
dokumentów; o wydanie takiego skierowania
trzeba zwrócić się do Wydziału Edukacji UMK
(sprawdź w BIP procedurę nr EK-16).
W oddziale integracyjnym zorganizowanym
w szkole lub przedszkolu może uczyć się maksymalnie 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów
niepełnosprawnych. Doboru uczniów do oddziału
integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
W oddziałach specjalnych zorganizowanych
w szkołach lub przedszkolach uczniowie uczą się
w mniej licznych grupach – ich liczebność zależy
od rodzaju niepełnosprawności. Zawsze mają też
dodatkowe wsparcie w postaci specjalistów właściwych dla danej niepełnosprawności. W oddziałach dla uczniów z poważnymi dysfunkcjami zatrudnia się ponadto pomoc nauczyciela. Wszystkie
osoby uczące w szkole specjalnej są nauczycielami
przedmiotu oraz specjalistami wykwalifikowanymi
do pracy z dzieckiem o danej niepełnosprawności
(np. w szkole dla niepełnosprawnych intelektualnie
nauczyciele posiadają wykształcenie przedmiotowe oraz oligofrenopedagogikę, czyli pedagogikę
kształcenia niepełnosprawnych intelektualnie).
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Poradnie
psychologicznopedagogiczne
Twoje dziecko ma problemy
z nauką albo niepokoi
Cię coś innego w jego
zachowaniu? Przyjdź po
szeroko rozumianą pomoc
do poradni psychologicznopedagogicznych.
To wyspecjalizowane placówki oświatowe, zatrudniające psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Ich zadaniem jest
wspomaganie psychofizycznego rozwoju dzieci
i młodzieży, wspieranie rodziców w procesie wychowania, a także prowadzenie poradnictwa zawodowego. Krakowska sieć samorządowych poradni
psychologiczno-pedagogicznych liczy 8 placówek:
cztery rejonowe i cztery specjalistyczne.
Poradnia rejonowa obejmuje swoim zasięgiem
kilka dzielnic i udziela pomocy dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli położonych na
jej terenie. Pomoc ta obejmuje całą gamę form,
w tym konsultacje, diagnozowanie, opiniowanie,

Kontakt
Krakowskie rejonowe poradnie
psychologiczno-pedagogiczne:
»» dla dzielnic I–III (Śródmieście) –
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 1, ul. Chmielowskiego 1, tel. 12 430
50 52, 12 660 07 90, 12 660 07 70,
www.poradnia.oswiata.org.pl,
poradnictwo, terapię, działania profilaktyczne,
prowadzenie grup wsparcia, mediacje, interwencję
kryzysową. W poradniach działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dla dzieci niepełnosprawnych)
oraz o potrzebie indywidualnego nauczania (dla
uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły).
Obok poradni rejonowych działają cztery poradnie specjalistyczne, które prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny
charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb
lokalnej społeczności.

Czy wiesz?
Korzystanie z usług poradni jest
bezpłatne i dobrowolne. Aby
umówić się na wizytę, nie potrzeba
skierowania – ani od lekarza, ani
ze szkoły. Każdy rodzic, którego
coś niepokoi w rozwoju dziecka
(np. trudności w nauce, problemy
wychowawcze czy podejrzenie
wady wymowy lub autyzmu),
może poprosić o konsultację.
Wczesne wychwycenie zaburzeń,
rozpoznanie ich przyczyn
i wdrożenie odpowiednich form
terapii i pomocy – ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju dziecka.

»» dla dzielnic IV–VII (Krowodrza) –
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 2, ul. Siewna 23d, tel. 12 415 69 68,
www.poradnia2krakow.pl,
»» dla dzielnic VIII–XIII (Podgórze) –
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 3, ul. Konfederacka 18, tel. 12 266 19
50, www.poradnia3.krakow.pl,
»» dla dzielnic XIV–XVIII (Nowa Huta) –
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 4, os. Kalinowe 18, tel. 12 644 18 85,
www.poradnia4.krakow.pl.

Poradnie specjalistyczne
»» Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Krakowski Ośrodek Terapii,
ul. Helclów 23a, tel. 12 422 18 58,
www.kot.krakow.pl,
»» Specjalistyczna Poradnia Wczesnej
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
ul. Półkole 11,
tel. 12 412 15 66, www.owpp.pl,
»» Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci z Niepowodzeniami
Edukacyjnymi, ul. św. Gertrudy 2,
tel. 12 422 43 83, kom. 660 637 31,
www.poradnia-psychologiczna.com,
»» Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna dla
Dzieci w Wieku Przedszkolnym,
ul. Popławskiego 17,
tel. 12 632 87 73, kom. 660 637 351,
www.poradniakrakow.com.pl.
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Czy wiesz?

Młodzieżowe
Domy Kultury
Dzieci i młodzież mogą
rozwijać swoje pasje poza
szkołą, korzystając z oferty
Młodzieżowych Domów Kultury.
Miasto Kraków prowadzi 11 takich MDK-ów.
Z organizowanych przez nie zajęć stałych co roku
korzysta około 17 tys. uczniów, a w jednorazowych
wydarzeniach bierze udział ponad 100 tys. osób.
W ofercie znajdziemy m.in. zajęcia przedmiotowe,
poszerzające wiedzę zdobytą w szkole, zajęcia artystyczne (teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne),
sportowe, informatyczne, techniczne, turystyczno-krajoznawcze – organizowane w formach stałych
i okresowych. Każdy młody mieszkaniec, w wieku
3–21 lat, wybierze tu coś dla siebie, dlatego warto
odwiedzać strony internetowe tych placówek.
Również ferie zimowe i wakacje nie muszą być
nudne! Miasto prowadzi wtedy akcje: Zima w szkole oraz Lato w szkole. Co roku bierze w nich udział
kilkadziesiąt samorządowych szkół podstawowych,
w tym kilka specjalnych. Dyrektorzy i nauczyciele organizują dla uczniów pozostających w mieście różnorodne zajęcia, które wzbogacają wypoczynek o walory edukacyjne, twórcze i integracyjne. Rodzice,
którzy planują zapisać na nie swoje pociechy, kontaktują się bezpośrednio z daną szkołą. Miasto zapewnia
bezpłatną opiekę dla dzieci, tj. wynagrodzenie dla
kierownika wypoczynku oraz dla wychowawców
i opiekunów. Pozostałe wydatki związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru, przejazdy po Krakowie pokrywają rodzice.
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Centrum Młodzieży
im. dr. H. Jordana to największy
i najstarszy dom kultury
w Małopolsce, który działa od
1952 roku. Prowadzi ponad
250 stałych grup, z których
korzysta 4 tys. dzieci z całego
Krakowa.

Kontakt
Pełen wykaz młodzieżowych domów kultury wraz
z ich adresami i numerami kontaktowymi znajdziesz na
stronie: www.bip.krakow.pl (Rozwój miasta/Polityki…/
Edukacja/Przedszkola, szkoły i placówki w Krakowie).
»» Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38,
tel. 12 430 00 15, www.cmjordan.krakow.pl,
»» Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15,
ul. Dietla 53, tel. 12 430 50 90, www.sckm.krakow.pl,
»» Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Grunwaldzkiej
w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. 12 411 67 03,
»» Pracownia Artystyczna MDK, ul. Widok 4, tel. 12 414 25 72,
www.mdkgrunwaldzka5.pl,
»» Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
im. prof. A. Kamińskiego, ul. Lotnicza 1, tel. 12 411 91 89,
12 294 44 44, www.mdk-lotnicza.pl,
»» Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18,
tel. 12 637 37 61, 12 637 59 35, www.mdk-dh.krakow.pl,
»» Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”,
ul. Bujaka 15, tel. 12 654 42 68, 12 654 82 52,
www.krakowiak.edu.pl,
»» Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego,
ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków, tel. 12 655 07 19, 12 425
52 23, kom.720 874 700, Filia: ul. Na Wrzosach 57,
tel. kom. 658 37 94, 720 874 400, www.mdkgal.edu.pl,
»» Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie,
os. Tysiąclecia 15, tel. 12 648 49 95, www.mdk.krakow.pl,
»» Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
w Krakowie, os. Kalinowe 18, tel. 12 647 15 25,
Filia: os. Szkolne 5, tel. 12 643 62 70, www.mdkkorczak.pl,
»» Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice,
os. Na Stoku 27b, tel. 12 645 27 14, 12 645 30 92,
www.mdkfort49.krakow.pl,
»» Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 100-102,
tel. 12 415 83 15, www.mdkna102.krakow.pl.
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Wsparcie
uczniów zdolnych
Twoje dziecko świetnie
się uczy? Jest laureatem
przedmiotowych konkursów,
olimpiad czy turniejów?
Miasto Kraków oferuje
wyróżniającym się uczniom
różne formy wsparcia.
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Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych
Uczniów przewiduje m.in. nagrody o charakterze
motywacyjnym, takie jak:
»» Laur Olimpijski – za szczególne osiągnięcia
w konkursach, olimpiadach i turniejach,
»» Nagroda Edukacyjna – dla uczniów mogących
pochwalić się tytułem laureata, wysoką średnią
i nienaganną frekwencją,
»» Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa
im. Juliusza Lea – dla wybitnego ucznia
szkoły ponadpodstawowej, któremu sytuacja
materialna uniemożliwia podjęcie studiów,
»» Ósmoklasista 100% i Matura 100% – dla
uczniów, którzy uzyskali komplet punktów
z każdego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty
i maturalnym.

Pomoc socjalna
dla uczniów
Uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
materialnej, przysługuje pomoc o charakterze socjalnym – stypendium socjalne lub zasiłek szkolny.
Świadczenia te realizuje właściwa według miejsca
zamieszkania ucznia filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający w Krakowie i pochodzący z rodziny, w której
miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto. Pomoc przysługuje w szczególności dzieciom z rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietność, a także
alkoholizm lub narkomania. Wniosek o stypendium
składa się do 15 września danego roku szkolnego –
mogą to zrobić rodzice lub opiekunowie prawni
ucznia, a także osoby sprawujące pieczę zastępczą,
sam pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Stypendium może być udzielane w formie całkowitego lub

Kontakt
Szczegółowe informacje na temat
wsparcia dla zdolnych uczniów oraz
pomocy socjalnej znajdują się na
stronie www.bip.krakow.pl (Rozwój
miasta/Polityki…/Edukacja/
Stypendia i zasiłki szkolne).

częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych (np. kursach) lub pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników czy przyborów).
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń mieszkający w Krakowie, który przejściowo znalazł się
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego. O zasiłek można się ubiegać maksymalnie
do dwóch miesięcy od wystąpienia takiego zdarzenia.
Pomoc przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z nauką
lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
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