STYPENDIUM SZKOLNE

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.

2572 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362 z późn. zm. ),

I.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

 Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieŜy
i
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ
do ukończenia 24 roku Ŝycia.
 Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umoŜliwiających dzieciom i młodzieŜy ( dzieci i
młodzieŜ upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjnowychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania.
 Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umoŜliwiających dzieciom i młodzieŜy
upośledzonym umysłowo ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku nauki do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieŜy i dla dorosłych –
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
w oddziale przedszkolnym i w przedszkolu lub szkole podstawowej (tzw. „0”).

II.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 Wnioski moŜna pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie mieszczącym się w
Słupnie ul. Warszawska 26a lub ze strony internetowej www.gopsslupno@eu.pl .
 Wnioski naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich ,
języków obcych, pracowników słuŜb społecznych wniosek naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 15
października.

III.

KTO MOśE ZŁOśYĆ WNIOSEK

 Rodzice
 Pełnoletni uczeń
 Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium
pracowników słuŜb społecznych, ośrodka umoŜliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku
szkolnego.
 świadczenia mogą być równieŜ przyznawane z urzędu.

IV.

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ
MATRIALNEJ UCZNIA

I

 Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złoŜenie
wniosku. Np. JeŜeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc
sierpień.
 Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie moŜe być wyŜsza niŜ 351 zł na osobę
w
rodzinie.
 W szóstym punkcie wniosku wpisujemy osoby, które tworzą grono rodziny zgodnie z definicją art. 6 pkt. 14
ustawy o pomocy społecznej ,, Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące’’ oraz wymieniamy źródła dochodu. Następnie
wpisujemy kolejno osiągane przez członków rodziny dochody zgodnie
z zamieszczoną tabelą.

V.

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD RODZINY

OBLICZANIE DOCHODU NETTO:
Przychód wykazany na zaświadczeniu np. zakładu pracy pomniejszamy o naleŜy podatek, składkę na
ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Tą kwotę
wpisujemy do
tabeli
dochodów

OBLICZANIE DOCHODU UZYSKIWANEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO:
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, Ŝe z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się
dochód miesięczny w wysokości 207zł.

Tą kwotę
wpisujemy do
tabeli dochodów

Tabela
wykaz dokumentów potwierdzających dochód rodziny

Składnik dochodu
wynagrodzenie ze stosunku
pracy
działalność gospodarcza
wykonywana osobiście na
zasadach :
- ogólnych

Dokumenty potwierdzające dochód
zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złoŜenia wniosku (sierpień-dla uczniów, wrzesieńdla słuchaczy)

- ryczałtu ewidencjonowanego

dochody z gospodarstwa
rolnego
emerytura/ renta/ renta
strukturalna/ renta socjalna/
świadczenie rehabilitacyjne
świadczenia rodzinne: zasiłek
rodzinny oraz dodatki do
zasiłku rodzinnego, zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne
zasiłek dla bezrobotnych

zasiłki z pomocy społecznej
alimenty
dodatek mieszkaniowy
inne dochody

zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, wydane przez naczelnika właściwego urzędu
skarbowego, dotyczące dochodu uzyskanego w poprzednim roku
kalendarzowym, a jeŜeli działalności nie była prowadzona – za dochód
przyjmuje się oświadczenie osoby
zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierające informację o formie opodatkowania i dowód opłacenia
składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 8
ust. 8 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz oświadczenie
o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej
zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
wyraŜonej w ha przeliczeniowych (przyjmuje się, Ŝe z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł)
zaświadczenie o wysokości pobranej emerytury/renty/świadczenia w
miesiącu poprzedzającym miesiąc złoŜenia wniosku wystawione przez organ
wypłacający świadczenie lub decyzja przyznająca świadczenie
decyzja przyznająca świadczenie

zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy o pozostawaniu bez
pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez
prawa do zasiłku),
albo oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w
miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osoby
niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy
decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o wysokości udzielanej
pomocy (zasiłek stały, zasiłek okresowy).
wyroki sądowe o wysokości zasądzanych alimentów lub zaświadczenie od
komornika o nieściągalności alimentów
decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
oświadczenie o otrzymywanych stypendiach i ich wysokości (do dochodu
nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) ,
oświadczenie o dodatkowym dochodzie uzyskanym z innych źródeł takich
jak np.: darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub
umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczenie o braku takich dochodów)

 W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku lub w okresie
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność
kwoty 351 zł kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od
miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej
- jednorazowego pienięŜnego świadczenia socjalnego
- wartości świadczeń w naturze
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie uŜytecznych
zapomogi pienięŜnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pienięŜnej dla niektórych
emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek

-

przedemerytalny w 2007 r.

VI.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 Zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku, np. zaświadczenie od
pracodawcy,
o w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
w poprzednim roku kalendarzowym,
o w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie
opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto,
o zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy,
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy),
o zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto z miesiąca
poprzedzającego złoŜenie wniosku,
o oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy
 W przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kopia dowodu osobistego ucznia oraz jego
upowaŜnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,
 Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody
sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem; lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
 Aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej,
 Zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania w rejestrach PUP oraz
o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający złoŜenie wniosku,
 Decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z
ubezpieczenia społecznego

Jednocześnie informujemy, iŜ w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte
powyŜszym zestawieniem.
Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów naleŜy przedstawić oryginał do wglądu.

Refundacja wydatków nastąpi po przedłoŜeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do
wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Pouczenie:
1.

2.
3.

4.

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy
o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę
przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
NaleŜności z tytułu nienaleŜnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn.
07.09.1991 r.)
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające słuŜyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

