Informacja na temat stypendium szkolnego
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przesyłam Państwu informację na temat
możliwości skorzystania z pomocy materialnej dla uczniów.
Wnioski do wypełnienia można wydrukować samodzielnie korzystając ze strony UM:
http://www.skierniewice.eu/urzad-miata/edukacja-i-sprawy-spoleczne/pomoc-materialna-dlauczniow/, ze strony internetowej szkoły lub odebrać osobiście przy wejściu do sekretariatu od dnia
3.09.2020.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o
wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym
wniosek został złożony. Dochód netto na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie powinien przekraczać
528 zł.
Do wniosku należy dołączyć skserowane już dokumenty zaświadczające o dochodach.
Lista ewentualnych dokumentów:
 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;
 W przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające
kontynuowanie nauk i.
Składanie wniosków odbywa się w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 15.09.2020. W razie
niejasności proszę będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.
Pedagog szkolny: Ewa Jędrzejewska

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. Stypendium szkolne;
2. Zasiłek szkolny.
Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice:
 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i
dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1. Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2. Wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub
ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1457 z późn. zm.).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 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 opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w nie może być większa niż kwota 528 zł netto
( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka,
dla których siedziba znajduje się na terenie Miasta Skierniewice lub Urzędzie Miasta Skierniewice w
terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia
15 października danego roku szkolnego. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy
dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Zasiłek szkolny: może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:
 długotrwałej choroby,
 śmierci jednego z rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
 klęski żywiołowej (np. powódź, pożar, huragan).
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka, dla
których siedziba znajduje się na terenie Miasta Skierniewice lub Urzędzie Miasta Skierniewice w
terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego
przyznanie zasiłku szkolnego.

