STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017
Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość
dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie
może być większa niż kwota 514 zł. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że
z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Wierzbica.
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Żeromskiego 62
w terminie od 01 do 15 września 2016 r.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b) odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) zaświadczenie z Urzędu Pracy o uznaniu osoby za bezrobotną z prawem bądź bez prawa
do zasiłku oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku,
d) w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego,
e) oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz z dodatkami /decyzja
GOPS/,
f) decyzja, przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub
alimentów płaconych na rzecz innych osób,
g) w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą –
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
 zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok
kalendarzowy,
 ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
h) zaświadczenie studiujących członków rodziny o kontynuowaniu studiów oraz o wysokości
otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku.
Przyznane stypendium podlega rozliczeniu fakturami, rachunkami uproszczonymi wystawionymi na
wnioskodawcę, zaświadczeniem ze szkoły o poniesionych wydatkach na cele edukacyjne.

Refundacji w ramach stypendium szkolnego podlegają wydatki, np.:
1) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
obowiązkowe,
2) udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
3) udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. kino, teatr, wycieczki),
4) zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,
5) zakup tornistra lub plecaka,
6) zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
7) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
8) zakup stroju na zajęcia na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek,
9) zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, kredki, farby itp.),
10) zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,
11) zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,
12) zakup stroju galowego.

