STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 514,00 zł netto.
Od października 2018 roku następuje zmiana kryterium dochodowego – 528 zł netto.
Kompletne wioski (zawierające wymagane dane oraz załączniki) przyjmowane będą od dnia
1 – 14 września 2018 roku.

Wnioskodawcą jest:
- rodzic ( w przypadku ucznia niepełnoletniego)
- pełnoletni uczeń (wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie
prawni tracą uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie
świadczenia. Jeżeli z wnioskiem dla pełnoletniego ucznia występuje rodzic konieczne jest
załączenie do wniosku upoważnienia podpisanego przez pełnoletniego ucznia).

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku?
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto
poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku:
1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku)
2. Odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych
świadczeń.
3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z
Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o
pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.
5. Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach
(zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia
socjalnego, obiadów, świadczenie wychowawcze „500+”) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej.
6. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
7. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo
zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o
odprowadzonych składkach zdrowotnych.
8. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów
(wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o
nieściągalności alimentów)
9. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło,
umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić
wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Realizacja stypendium
Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele
edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów
poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących
dokumentów opiewających na całość przyznanej kwoty stypendium: faktura VAT, rachunek
imienny.
Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:
nazwę wystawcy,
datę wystawienia/sprzedaży,
imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji (artykuły szkolne, sportowe)
podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?
Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub
częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego: - Udział w zajęciach edukacyjnych, w
tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, - Udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą - Zakup podręczników,
słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych,
geograficznych itp., - Tornister lub plecak szkolny, - Zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia
wychowania fizycznego - Zakup artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy,
papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory geometryczne, kredki,
farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp., - Drukarka, papier, tusz do drukarki, - Komputer,
oprogramowanie systemowe, nośniki danych, W przypadku poniesienia wydatków o podobnym
przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek
jest poniesiony na cele edukacyjne.
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą
się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania
fizycznego) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia
trenującego karate).
Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do
szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach
stypendium szkolnego.

