STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2018/2019
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca,
w którym wniosek został złożony.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy WOJNICZ oraz
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w
rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej
rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514
zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (stan na 10.05.2018 r.)
W tym roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów (informacja dot. wysokości dochodu zostanie podana do wiadomości niezwłocznie
po podjęciu rozporządzenia).
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek (zał. nr 1): rodziców, opiekunów
prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.
Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica/opiekuna prawnego lub
pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”.
Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a
sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła
do której uczęszcza uczeń.
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (zał. nr 3)
WYMAGANE DOKUMENTY
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane w rodzinie dochody za
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku – sierpień 2018 r. (kserokopie dokumentów +
oryginały do wglądu)

ZASIŁEK SZKOLNY
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniom,
którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia
(nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają
wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny (np. klęska żywiołowa, śmierć lub
choroba jednego z rodziców).

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
a) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wojnicz
b) w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.
WYMAGANE DOKUMENTY
Wnioskodawca powinien złożyć wniosek (zał. nr 2) w terminie dwóch miesięcy od dnia
wystąpienia w/w okoliczności w Centrum Ekonomiczno – Administracyjnym w Wojniczu,
ul. Szkolna 11.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane
są w Centrum Ekonomiczno – Administracyjnym w Wojniczu, ul. Szkolna 11, od 1 do 15
września 2018 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 r. od
poniedziałku do piątku w godz. Od 7:00 do 15:00.
Wnioski można pobrać w szkole, w Centrum Ekonomiczno – Administracyjnym w
Wojniczu, ul. Szkolna 11 i na stronie internetowej www.cea.wojnicz.pl w zakładce: DRUKI
DO POBRANIA.

