INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH 2017/2018

http://www.kotun.bip.net.pl/?a=2238

STYPENDIUM SZKOLNE

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZYJMOWANE
BĘDĄ
W DNIACH 1-15.09.2017 r. w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy w Kotuniu.
Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny!

Podstawa prawna:

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze
zm.)

Kto może otrzymać?

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych (...)
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- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki - 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 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 kwota 514,00 zł

(art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 poz.
930).

Stypendium nie przysługuje:
- uczniowi klasy zerowej,
- uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Kotuń
- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy
łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza nie przekracza 2360 zł (rocznie).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów składa jeden z rodziców/opiekunów
ucznia lub pełnoletni uczeń w Urzędzie Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56 C, pok. nr 3

Do wniosku załącza się zaświadczenia o wszystkich dochodach wszystkich osób w rodzinie,
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z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich
uzyskania.

Do dochodów rodziny zalicza się dochody wszystkich członków rodziny, w szczególności:
wynagrodzenie netto, świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny wraz z innymi dodatkami,
zasiłkiem pielęgnacyjnym, świadczeniem pielęgnacyjnym, diety pobierane z tytułu pełnienia
funkcji obywatelskich, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, dochody z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego liczony w wysokości 2
88,00 zł
z jednego hektara przeliczeniowego i inne dochody (np. z pracy dorywczej), świadczenia
pieniężne z pomocy społecznej, - decyzja o przyznaniu świadczenia.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy
ustalaniu prawa

do stypendiów szkolnych.

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego są dostępne w Urzędzie Gminy w Kotuniu,

w szkołach z terenu naszej gminy oraz na naszej stronie internetowej.
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