WYTYCZNE DOTYCZĄCE
WNIOSKU NA STYPENDIUM SOCJALNE DLA UCZNIÓW
Wzór wniosku na stypendium szkolne, jak również wzory zaświadczeń i
wykaz wymaganych dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy Przemyśl przy
ul. Borelowskiego1 w pokoju nr 212a(II piętro), tel. 16 670-48-00 wew.32 oraz na
stronie internetowej: www.gminaprzemysl.home.pl (wzory dokumentów).
Wszystkie wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Przemyśl przy
ul. Borelowskiego 1, w pokoju nr 212a (II piętro) do 15 września 2017r.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o pomocy społecznej, miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł (rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych - ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.( Dz.U. 2015 poz.1238 j.t.)
o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.( Dz.U. 2015 poz.1238 j.t.)
Za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku ( za miesiąc sierpień 2017) 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:
1) miesięczne obciążenie fizycznych podatkiem dochodowym od osób,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz
świadczeń w naturze.
Pomoc materialna(stypendia i zaliczki szkole o charakterze socjalnym) przysługuje:
–
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dorosłych-do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do 24 roku
życia, oraz uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki,
–
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz słuchaczom
niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich języków obcych-do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do 24 roku życia,
–
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego, artykułów
szkolnych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym
w szkole, do której uczęszcza uczeń. Zakup odzieży do szkoły należy do rodziców.
Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację kosztów na podstawie
przedłożonych faktur VAT lub imiennych rachunków wystawionych na rodzica
dziecka lub innych dowodów poniesienia kosztów(oprócz paragonów fiskalnych).

