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Uczniowie uprawnieni do otrzymywania stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne jest udzielane uczniom w celu zmniejszenia ró¿nic w dostêpie do edukacji, umo¿liwienia
pokonywania barier dostêpu do edukacji wynikaj±cej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przys³uguje:
" uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych oraz
s³uchaczom kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych- do czasu ukoñczenia realizacji obowi±zku nauki, nie d³u¿ej
jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia;
" wychowankom publicznych i niepublicznych o¶rodków rewalidacyjno- wychowawczych- do ukoñczenia realizacji
obowi±zku nauki;

Stypendium nie przys³uguje uczniom:
" klas zerowych;
" którzy nie zamieszkuj± na terenie Gminy Po¶wiêtne;
" którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniaj±cych ca³odobowe utrzymanie albo w rodzinie zastêpczej;
" którzy przerwali naukê.

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego:

Stypendium szkole mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj±cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj±cej z niskich dochodów
na osobê w rodzinie, w szczególno¶ci gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawno¶æ, ciê¿ka lub
d³ugotrwa³a choroba, wielodzietno¶æ, brak umiejêtno¶ci wype³niania funkcji opiekuñczo- wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania.

Miesiêczna wysoko¶æ dochodu na osobê w rodzinie ucznia uprawniaj±ca do ubiegania siê o stypendium szkolne nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 514,00 z³ netto.
Sposób udokumentowania dochodu rodziny:
" umowa o pracê, umowa zlecenie, umowa o dzie³o- za¶wiadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w
miesi±cu poprzedzaj±cym z³o¿enie wniosku;
" emerytura/ renta/ ¶wiadczenia przedemerytalne- decyzja z ZUS/KRUS
" praca za granica/ praca dorywcza- umowa/ o¶wiadczenie;
" dzia³alno¶æ gospodarcza- za¶wiadczenie z US zawieraj±ce informacje o formie opodatkowania, podstawê wymiaru
sk³adek, dowód op³acania sk³adek ZUS oraz za¶wiadczenie o uzyskanych dochodach;
" ¶wiadczenia pomocy spo³ecznej (zasi³ek rodzinny wraz z dodatkami, zasi³ek pielêgnacyjny, zasi³ek sta³y, zasi³ek
okresowy, dodatek mieszkaniowy) - decyzja GOPS;
" alimenty- kserokopia wyroku zas±dzaj±cego wysoko¶æ alimentów, decyzja z GOPS;
" gospodarstwo rolne:
- za¶wiadczenie z Urzêdu Gminy Po¶wiêtne o wielko¶ci gospodarstwa w ha przeliczeniowych,
- w przypadku posiadania gospodarstwa po³o¿onego poza terenem Gminy Po¶wiêtne- za¶wiadczenie z urzêdu
gminy na terenie którego po³o¿one jest gospodarstwo,
- dzier¿awa- umowa/ o¶wiadczenie o wielko¶ci dzier¿awionego gospodarstwa.
Przyjmuje siê, ¿e z 1ha przeliczeniowego uzyskuje siê dochód w wysoko¶ci 288 z³.
" Osoba bezrobotna zobowi±zana jest za³±czyæ do wniosku za¶wiadczenie z Urzêdu Pracy o statusie bezrobotnego i
wysoko¶ci pobieranego zasi³ku.
Zgodnie z ustawa o pomocy spo³ecznej za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody pomniejszone o:
" miesiêczne obci±¿enie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
" sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, spo³eczne;
" kwotê alimentów ¶wiadczonych na rzecz innych osób.
Wnioskodawca ma obowi±zek niezw³ocznie poinformowaæ pracownika Urzêdu Gminy Po¶wiêtne o ustaniu przyczyn,
http://www.gminaposwietne.vipserv.org

Kreator PDF

Utworzono 21 February, 2019, 10:35

Gmina Po¶wiêtne

które stanowi³y podstawê przyznania stypendium.
Zasady przyznawania stypendium szkolnego
Stypendium szkolne mo¿e byæ przyznane w formie:
1. ca³kowitego lub czê¶ciowego pokrycia kosztów:
a) udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczaj±cych poza zajêcia realizowane w szkole w
ramach programu nauczania;
b) udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³± takich jak: nauka je¿yków obcych, nauka gry na
instrumencie muzycznym, kursy komputerowe, zajêcia na basenie oraz inne przedsiêwziêcia realizowane przez
szkolê jak: wycieczki, wyjazdy do teatru i kina;
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno¶ci zakup:
" podrêczników, lektur, encyklopedii, s³owników, atlasów i innych ksi±¿ek wspomagaj±cych realizacjê procesu
dydaktycznego oraz rozwijaj±cych zainteresowania;
" przybory szkolne;
" plecak szkolny- 1 szt. na rok szkolny;
" obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego- 2 szt. na semestr;
" strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego- koszulka, spodenki, getry, spodnie sportowe, bluza sportowa- po 2
szt. na semestr;
" drukarka- 1 szt. na rok szkolny, papier, tusz do drukarki;
" laptop, monitor, klawiatura, mysz, oprogramowanie komputerowe, no¶niki danych- po 1 sztuce na rok szkolny;
" instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry;
" sprzêt sportowy oraz akcesoria sportowe zwi±zane z uprawiana przez ucznia dyscyplin± sportu;
" strój k±pielowy na basen, klapki, okulary p³ywackie, czepek (w przypadku gdy uczeñ realizuje zajêcia w ramach
programu nauczania);
" meble (biurko, krzes³o, lampka).
3. ca³kowitego lub czê¶ciowego pokrycia kosztów zwi±zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczy pracowników s³u¿b spo³ecznych, w tym op³at za bursê lub internat
oraz kosztów dojazdu do szko³y ¶rodkami telekomunikacji publicznej.

Nie bêd± refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:
" odzie¿ i obuwie codziennego u¿ytku (kurtka, d¿insy, sweter, bielizna);
" stroje od¶wiêtne;
" okulary korekcyjne;
" obozy i zimowiska rekreacyjne, kolonie.
Refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcê na cele edukacyjne ucznia dokonuje siê na podstawie faktur
VAT wystawionych na rodzica niepe³noletniego ucznia lub pe³noletniego ucznia. Wnioskodawca jest zobowi±zany
przed³o¿yæ faktury osobi¶cie w wyznaczonym w decyzji terminie.
UWAGA!
Istotne jest by np. obuwie i odzie¿ mia³y adnotacjê sportowe. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego
przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, to na odwrocie powinien potwierdziæ ten fakt sprzedawca
umieszczaj±c pieczêæ, w³a¶ciwy opis i podpis.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium 2018 rok
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