STYPENDIUM SZKOLNE
WNIOSKIO PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZYJMOWA E BF;D;\
W DNIACH 1-15.09.2017 r. w pokoju nr 3 w Urz~dzie Gminy w Kotuniu.
Termin 15 wrzesnia , zgodnie z ustaw'! 0 systemie oswiaty jest ostateczny!
Podstawa prawna:
Zgodnie z ustaw'! z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Oz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
Kto mote otrzymaC'!
Pomoc materialna 0 charakterze socjalnym w fonnie stypendium szkolnego przysluguje:
- Uczniom szkol publicznych i niepublicznych 0 uprawnieniach szkol publicznych dla mlodziety
i dla doroslych oraz sluchaczom publicznych kolegiow nauczycielskich, nauczycielskich kolegiow jyzykow obcych ( ... )
- do czasu ukonczenia ksztalcenia, nie dluzej jednak nit do ukonczenia 24 roku tycia;
- Wychowankom publicznych i niepublicznych osrodkow umozliwiaj,!cych dzieciom i mlodziety uposledzonym w stopniu
glybokim, a takze dzieciom i mlodziety uposledzonym umyslowo ze sprzyzonymi niepemosprawnosciami realizacjy odpowiednio
obowi,!zku szkolnego i obowi,!zku nauki - do czasu ukonczenia realizacji obowi¥ku nauki.
- Uczniom szkol niepublicznych nieposiadaj,!cych uprawnien szkol publicznych dla mlodziety i dla doroslych - do czasu
ukonczenia realizacj i obowi,!zku nauki.
Stypendium szkolne moze otrzymac uczen znajduj,!cy siy w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj,!cej
z niskich dochodow na osoby w rodzinie, w szczegolnosci, gdy w rodzinie wystypuje: bezrobocie, niepemosprawnosc, ciyzka lub
dlugotrwala choroba, wielodzietnosc, brak umiejytnosci wypemiania funkcji opiekunczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a takte gdy rodzina jest niepema lub wyst,!pilo zdarzenie losowe.
Miesi~czoa

wy okosc dochodu na osob~ w rodzinie ucznia uprawniaj~ca do ubiegania
o typendium zkolne oie mote bye wi~ksza nit kwota 514,00 zl

(art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r.

0

i~

pomocy spolecznej Oz. U. z 2016 poz. 930).

typendium nie przy luguje:
- uczniowi klasy zerowej,
- uczniowi, ktory nie mieszka na terenie gminy Kotun
- uczniowi, ktory otrzymuje inne stypendium ze srodkow publicznych z wyj'!tkiem sytuacji, kiedy l,!czna kwota otrzymywanych
stypendiow nie przekracza nie przekracza 2360 zl (rocznie).
Wnioski

0

przyznanie stypendium szkolnego dla uczniow skladajeden z rodzicow/opiekunow ucznia lub pemoletni
uczen w Urzydzie Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56 C, pok. nr 3

Do wniosku zalacza sie zaswiadczenia 0 wszvstkich dochodach wszystkich osob w rodzinie,
z miesiaca poprzedzajacego miesiac zlozenia wniosku, bez wzgledu na tytul i Zrodlo ich uzyskania.
Do dochodow rodziny zalicza siy dochody wszystkich czlonkow rodziny, w szczegolnosci: wynagrodzenie netto,
swiadczenia rodzinne czyli zasilek rodzinny wraz z innymi dodatkami, zasilkiem pielygnacyjnym, swiadczeniem pielygnacyjnym,
diety pobierane z tytulu pemienia funkcji obywatelskich, renty i emerytury, zasilek dla bezrobotnych, dochody z tytulu
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, dochod z gospodarstwa rolnego liczony w wysokosci 288,00 zl zjednego hektara
przeliczeniowego i inne dochody (np. z pracy dorywczej), swiadczenia pieniyZne z pomocy spolecznej, - decyzja 0 przyznaniu
swiadczenia.
wiadczenie wychowawcze ,,500 +" nie b~dz ie wliczaoe do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa
do sty pendi6w szkoln ych .
Oruki wnioskow 0 przyznanie stypendium szkolnego S,! dostypne w Urzydzie Gminy w Kotuniu,
w szkolach z terenu naszej gminy oraz na naszej stronie intemetowej.

