POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z
późn. zm.)

STYPENDIUM SZKOLNE
Termin składania wniosków:
1.Uczniowie szkół – od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.
2.Słuchacze kolegiów– od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie ul. Rynek 5

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

Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych –
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego (tj. do 18 roku
życia).

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz
dołączyć do niego następujące dokumenty:

1. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku:
- z tytułu stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego;
- zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwaniu dochodów z innych tytułów.
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
3. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie
lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń.
4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach – dot.
osób prowadzących działalność gospodarczą.
5. Zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych.
6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.
7. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.
8. W przypadku pobierania innego stypendium ze środków publicznych – zaświadczenie lub
oświadczenie o wysokości stypendium oraz okresie, na który zostało przyznane.

UWAGA !
1. W przypadku oświadczeń wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka
razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub opiekuna prawnego
- klęski żywiołowej
- kradzieży z włamaniem
- nagłej choroby w rodzinie ucznia
- innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia.
Szczegółowych informacji udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Wielichowie ul. Rynek 5, telefon nr 61 443 30 94
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