Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne
Jeśli jesteś:
•
•
•

rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
wypełnij wniosek o stypendium.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów netto rodziny z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodu
z miesiąca złożenia wniosku. Warunkiem otrzymania stypendium jest kryterium
dochodowe wynoszące 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Termin i sposób załatwienia
Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 15 września 2021 r. / w przypadku
słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 września
do 15 października 2021 r./
Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych
imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie z
„Regulaminem udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kurów”.

Miejsce złożenia dokumentów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurowie, ul. Lubelska16
Złożenie dokumentów będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez kontakt
z pracownikiem administracji - numer telefonu 889 163 485 przeznaczony wyłącznie dla
celów stypendialnych

Wymagane dokumenty:
•

•

•

•

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;

Katalog wydatków :
a) zakup podręczników, lektur, słowników, encyklopedii lub innych pomocy edukacyjnych
niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego,
b) zakup przyborów i pomocy szkolnych,
c) zakupu plecaka lub torby szkolnej,
d) zakupu stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, stroju
pływackiego lub obuwia sportowego,
e) zakupu stroju lub innego wyposażenia związanego z profilem kształcenia np. odzieży
ochronnej, przyborów do nauki zawodu, a także stroju galowego (mundurki itp.),
f) zakupu instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych,
g) zakupu sprzętu sportowego w przypadku uczniów uczęszczających do klas sportowych,
klubów sportowych,
h) abonamentu internetowego, zakupu komputera, tabletu, drukarki lub urządzenia
wielofunkcyjnego, akcesoriów do komputera (myszy komputerowej, klawiatury itp.), tuszu do
drukarki i multimedialnych programów edukacyjnych, a także biurka, krzesła lub lampki
biurowej służących do nauki w domu.
i) opłat za udział w wycieczkach szkolnych; wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych
imprezach organizowanych przez szkołę,
j) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół
ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w tym:
- opłat za zakwaterowanie w bursie, akademiku lub internacie,
- kosztów biletu miesięcznego na dojazd z miejsca zamieszkania i z powrotem
Powyższe wydatki na rok szkolny 2021/2022 nie mogą być dokonane przed 01/07/2021 r.

