
Stypendium szkolne

Stypendium  jest przyznane w ramach wyrównywania szans edukacyjnych

Termin składania wniosku na rok szkolny to: 01 do 15 września.

W bieżącym roku  szkolnym  od  3 do 14 września  2018r.  (  wnioski  do  zaopiniowania  składać
należy u wychowawców klas .)

Wnioski będą do pobrania u pedagoga szkolnego.  Wszelkich odpowiedzi  na pytania rodziców
udziela pedagog szkolny.

 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 opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto za sierpień 2018 r.

Do wniosku winny być  dołączone dokumenty (odpowiednio  do sytuacji ucznia)  potwierdzające
wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z
treści wniosku:

1. Wynagrodzenie za pracę (netto za m-c sierpień 2018 r.);

2. Emerytura, renta inwalidzka

3. Świadczenia przedemerytalne

4.  Świadczenia  rodzinne  (osoba,  która nie  pobiera świadczeń rodzinnych,  dostarcza z  MOPR-u
zaświadczenie, że nie pobiera odpowiednich zasiłków);

5. Zasiłki (np. okresowy, stały) i dodatki z pomocy społecznej (osoba, która nie pobiera zasiłków i
dodatków,  dostarcza  z  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  zaświadczenie,  że  nie  pobiera
takich zasiłków lub  dodatków.

6. Zasiłek dla bezrobotnych (osoba bezrobotna, która nie jest zarejestrowana w UP lub nie pobiera
zasiłku, dostarcza z Urzędu Pracy zaświadczenie, że nie jest zarejestrowana w UP lub nie pobiera
takiego zasiłku w wyjątkowych okolicznościach składa odpowiednie oświadczenie);

7. Dodatek mieszkaniowy;

8. Alimenty i świadczenia alimentacyjne;

9. Dochód z gospodarstwa rolnego.

10. Dochód z działalności gospodarczej - Urząd Skarbowy;

11. Inne dochody.

12.  Zamiast  zaświadczenia  o  wysokości  dochodów  można  złożyć  (tylko  w  uzasadnionych
przypadkach)  „oświadczenie  o  wysokości  uzyskiwanych  dochodów”  pod  rygorem



odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań  wraz  z  klauzulą  o  treści  „Jestem
świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia”. W  sytuacji
wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie.

Świadczenie wychowawcze "500+" nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa
do stypendiów szkolnych.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Słupska. 

Stypendium nie przysługuje:

- dzieciom z oddziału przedszkolnego funkcjonującemu przy szkole

- uczniowi, który nie mieszka na terenie miasta Słupska

- uczniowi, którego dochód w rodzinie przekracza 514zł na osobę

- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

•  złożenie  wniosku  o  przyznanie  pomocy materialnej  (u  wychowawcy klasy  szkolnego  .   Po
zaopiniowaniu  wnioski  przekazywane  są  przewodniczącej  Szkolnej  Komisji  ds.  Pomocy
Materialnej  tj: pedagogowi szkolnemu) do 14.09.2018r.,

• dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych
członków  wspólnego  gospodarstwa  domowego  z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  złożenia
wniosku.

W nowym roku kalendarzowym (styczeń 2019r.) należy złożyć oświadczenie o dochodach, które
będzie kwalifikowało lub nie będzie kwalifikowało do dalszego pobierania stypendium (od stycznia
do czerwca 2019 r.- II transza stypendium). Wzór oświadczenia będzie do pobrania w szkole.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1.Całkowita  lub  częściowa  refundacja  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  w  tym
wyrównawczych,  rozwijających,  wykraczających poza  zajęcia  realizowane  w szkole  w  ramach
planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

• płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne  o charakterze edukacyjnym tj.  kursy nauki języków
obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach
muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne.

2.Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

•  zakup  podręczników  tj.:  podręczniki,  lektury,  słowniki,  atlasy,  encyklopedie,  mapy,  globusy,
edukacyjne programy komputerowe;

• pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna,  zestaw



komputerowy,  piórnik,  przybory  geometryczne,  zeszyty,  bloki  rysunkowe,  gumki,  temperówki,
taśma klejąca,  klej,  długopisy,  ołówki,  kredki,  cyrkle,  pisaki,  farby i  inne przybory związane  z
zajęciami szkolnymi; opłata za Internet ;

• strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa.

Opinia  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej: „…Obuwie  i  odzież  mogą  stanowić  pomoc  o
charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z
procesem  edukacji  ucznia  (np.  kimono  dla  ucznia  trenującego  karate).  Natomiast  zakup
codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie  do szkoły (kurtka, buty) leży
w  kompetencjach  resortu  polityki  społecznej  i  nie  powinien  być  finansowany  w  ramach
stypendium szkolnego.

•  inne  artykuły  niezbędne  do  nauki  w  poszczególnych  rodzajach  i  typach  szkół  tj.:  przybory
plastyczne (m.in.: farby, pędzle); instrumenty muzyczne itp.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie faktury wystawionej w
okresie, na który została przyznana pomoc materialna (od września 2018 r.)

Rodzice/opiekunowie  prawni  ucznia  otrzymującego  stypendium  szkolne  są  zobowiązani
niezwłocznie  powiadomić  szkołę  (pedagoga  szkolnego)  o  ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły
podstawę  przyznania  stypendium  szkolnego.  Należności  z  tytułu  nienależnie  pobranego
stypendium  podlegają  ściągnięciu  w  trybie  przepisów  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w
administracji


