Stypendium szkolne

Kto może otrzymać?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej
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 netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.
Pomoc materialna przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
a) dzieciom klas zerowych
b) studentom
c) uczniom nie mieszkającym na stale na terenie Gminy Czastary
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:
- od 1 do 15 września danego roku szkolnego - w przypadku uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 września do
15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a) zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o dochodach (netto) z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku,

b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej
działalności rolniczej za poprzedni rok lub oświadczenie osoby o uzyskanych
dochodach,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych albo nakaz
płatniczy za ten rok,
d) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądów lub ugodą sądową do ich
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny lub oświadczenie osoby,
e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów przyznanych
członkowi
rodziny lub oświadczenie osoby o wysokości otrzymywanych
alimentów,
f) zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej i otrzymywanych świadczeniach rodzinnych,
g) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba bezrobotna decyzję z Urzędu Pracy
o uznaniu jej za bezrobotną lub oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji
bezrobotnych bądź poszukujących pracę,
h) w przypadku, gdy członek rodziny otrzymuje stypendium socjalne ze środków
publicznych odpowiednie zaświadczenie z jednostki przyznającej stypendium lub
oświadczenie,
i) odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
oświadczenie,
j) w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kopia dowodu
osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o
świadczenia w jego imieniu.
W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte
powyższym zestawieniem.

Wypłata:
Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu przez rodziców ucznia, opiekuna prawnego
ucznia, dyrektora szkoły, faktur lub innych dokumentów potwierdzających fakt
wydatkowania na potrzeby ucznia kwoty nie mniejszej niż kwota przyznanego stypendium
dotyczące danego roku szkolnego na który był złożony wniosek o stypendium

Zasiłek szkolny
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie
zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

