Stypendium szkolne dla uczniów
na rok szkolny 2020/2021
Stypendium szkolne przeznaczone jest dla uczniów wszystkich typów szkół, zamieszkałych na terenie
Miasta Słupsk.
Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są na stronie internetowej (w załączniku str. 7
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta Słupska)lub w kasie szkoły.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie jest:
1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, do kasy szkoły, do dnia 11 września
2020 r. wraz z wymaganą dokumentacją.
2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez
poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 złnetto (rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).
Do wniosku dołączyć należy:
w przypadku zatrudnienia:
 zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków
rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;










w przypadku utraty dochodu:
dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy
itp.;
w przypadku otrzymywania alimentów:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu
zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku
alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu
zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy
pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
w przypadku niealimentacji:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji
alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o
wysokości wyegzekwowanych alimentów;
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
- na zasadach ogólnych:
oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z
urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o
wysokości składki zdrowotnej;
- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):










zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym
dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
w przypadku pobierania renty/emerytury:
decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach
przeliczeniowych;
oraz
udokumentowanie osiągania innych dochodów np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
wychowawczego, darowizn, itp.,
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku, gdy
rodzina wnioskodawcy korzysta z tych świadczeń.

UWAGA! Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni
uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić Szkołę o zmianie sytuacji materialnej, która
stanowiłaby podstawę przyznania stypendium szkolnego.

