
Informacje dotyczące stypendium szkolnego – rok szkolny 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż w terminie od dnia 1 sierpnia 2016

roku do dnia 15 września 2016 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda. Wnioski o stypendium szkolne należy składać

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda. 

Telefon: 895126900

Kryterium dochodowe: 514,00 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przysługuje:

1. 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;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r,
Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) ,  a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z
niepełnosprawnościami  sprzężonymi  realizację  odpowiednio  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku
nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

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

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;

2. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

3. zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń rodzinnych/ świadczeń z pomocy; 

społecznej lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;

4. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub oświadczenie o wysokości 

alimentów;

5. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. 

6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2015 r. lub oświadczenie (w 

przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób

fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);

7.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie 



opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS 

(działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);

8.odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Stypendium  szkolne  jest  przyznawane  w  formie  pokrycia  poniesionych  kosztów  na  cele

edukacyjne:

a) całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania;

b) częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania;

c) całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą;

d) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników;

e) całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania;

f) częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania;

g) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie 

stypendium w formach wymienionych od litery a do f nie jest możliwe, natomiast w 

przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

Pouczenie:

1.Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje 

stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;

2.Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią 

podstawę przyznania stypendium szkolnego;

3.Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 


