STYPENDIA SZKOLNE:
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2014/2015 należy składać w
okresie od 01.09.2014 do 15.09.2014r. Przedłożyć należy potwierdzenie uzyskanego w
miesiącu sierpniu 2014r. dochodu rodziny.
Wnioski należy składać w siedzibie GOPS, ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin,
od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2014/2015
Komu przysługuje pomoc?
Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czarnocin. Pomoc
materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji
materialnej ucznia.
Pomoc materialna przysługuje:


uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.



wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i
młodzieży upośledzonych umysłowo 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 nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.



słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów
języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia.



Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne nie
przysługuje

dzieciom

objętym

rocznym

obowiązkowym

przygotowaniem

przedszkolnym.
Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są:


na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.



na

wniosek

odpowiednio

nauczycielskiego

kolegium

dyrektora
języków

kolegium

szkoły,
obcych,

kolegium

nauczycielskiego,

pracowników

służb

społecznych oraz ośrodka dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.


z urzędu.
Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów – stypendium szkolne –

przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ustawodawca
w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty zawarł przykładowy katalog przyczyn
powodujących trudną sytuację materialną rodziny ucznia. Przyznanie stypendium
uwarunkowane

jest

występowaniem

chociaż

jednej

z

nich:

bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina
niepełna, zdarzenia losowe. Przyczyną niskich dochodów w rodzinie może być i inna
sytuacja – nie wymieniona w tym przepisie – którą również należy uwzględnić przy
rozpatrywaniu prawa do stypendium. Zawsze istnieje jakiś powód (powody) trudnej sytuacji
materialnej rodziny, rzeczą istotną jest tutaj jedynie właściwa ocena skali zjawiska, rzutująca
na prawo lub wysokość świadczenia przy jego przyznawaniu.
Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość
dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Ustawa o systemie oświaty nie
określa definicji rodziny, wskazane jest więc posłużenie się terminem z ustawy o pomocy
społecznej. Jako rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące – art. 6 pkt 14.
Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość
dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej –
uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż 456 zł w rodzinie, dla osoby samotnie gospodarującej

– 542,00 zł. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823).
Ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego 250 zł.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992 z późn. zm.), Rada Ministrów określiła, począwszy od 1 listopada 2012 r.,kwoty świadczeń rodzinnych, w
tym zasiłek rodzinny na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, w kwocie 106 zł
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959).

Zasiłek rodzinny rzutuje na wysokość stypendium szkolnego, które wynosi nie mniej niż 80%
i nie więcej niż 200% kwoty tego zasiłku (106 zł).
Oznacza to, że od 1 listopada 2012 r. stypendium wynosi nie mniej niż 84,80 zł i nie
więcej niż 212 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom
uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15
października danego roku szkolnego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:


zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę , emerytura,
renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego
gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku.



w przypadku osób bezrobotnych:



zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy (dostępne również w GOPS ) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i
wysokości

otrzymywanego

zasiłku

dla

bezrobotnych

(w

przypadku

jego

otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.


osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o
niewykonywaniu zatrudnienia.



informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:



wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym.



w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie
stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku, w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od komornika
o braku możliwości ich wyegzekwowania.



potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.



potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej a w
przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt.



pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku.



Właściciele

gospodarstw

rolnych

nakazy

płatnicze

lub

zaświadczenia

z Urzędu Gminy właściwej dla miejsca położenia gruntu o powierzchni
gospodarstwa rolnego i ilości ha przeliczeniowych za rok 2014.


Osoby ubezpieczone w KRUS – dowód ubezpieczenia

W przypadku osób i rodzin, korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej nie przedkłada się zaświadczenia o wysokości dochodów.
Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może
być:
1. brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodziców/opiekunów
prawnych.
2. śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego.
3. pożar
4. klęska żywiołowa.
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, maksymalnie dwa razy w roku,
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może
przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Osoby otrzymujące stypendium szkolne są obowiązane niezwłocznie powiadomić
tutejszy Ośrodek, o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

