STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
WNIOSKI należy SKŁADAĆ U PEDAGOGA W TERMINIE:
do 17.IX.2012
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 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i
pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot
poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne)
potwierdzających ich powstanie i wysokość.

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:


zakup podręczników - od czerwca 2012



pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2012 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych



abonament internetowy – od września 2012 do czerwca 2013

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w
gospodarstwie domowym ucznia,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1362 ze zm.)*
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub
bez prawa do zasiłku)
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d. zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o
otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny,
zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków
celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów)
wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
e. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f.

wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia
komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – fundusy alimentacyjny

g. odcinek renty/emerytury
h. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w
miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka
nagłówkowa jednostki, data)
Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na
załączniku do wniosku.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o
dochodach uzyskanych w 2011 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku
działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach
opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i
źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :


Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych



Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach



Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach Narodowego
Programu Stypendialnego jest:


Łukasz Błażewicz
tel. 71 777 94 32

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są przy Centrum Kształcenia
Ustawicznego ul. Swobodna 71/73 we Wrocławiu, budynek B, I piętro pok. nr 2, codziennie w godz.
8.30 - 15.00.
Pliki do pobrania:


Katalog wydatków kwalifikowanych uwzględnianych przy rozliczaniu stypendium
(plik do pobrania w formacie .rtf)



Uchwała nr LVII/3378/06 RMW z dnia 19.10.2006 r.



Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
(plik do pobrania w formacie .rtf)



Druk oświadczenia dla rodziców
(plik do pobrania w formacie .rtf)



www.men.gov.pl - pomoc materialna dla uczniów

