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Pomoc materialna dla uczniów
 
W związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatki dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz.2781) a także Uchwałą Nr XXVIII/241/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w
sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy
Michałowice  informujemy, że  uprawnionym  uczniom zamieszkałym  na  terenie  Gminy  Michałowice  może  być
przyznawana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wnioski  o  przyznanie  przez  Wójta  Gminy stypendium  szkolnego  na rozpoczynający  się rok  szkolny można  składać  w
Urzędzie  Gminy,  Zespole  Obsługi  Ekonomiczno-Administracyjnej  Szkół  (ZOEAS)  lub  w szkołach  na  terenie  Gminydo dnia  15
września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października br.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest w szkołach na terenie Gminy Michałowice 
oraz w ZOEAS (Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. 120). Szczegółowe informacje na temat 
stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu  22 350 91 52.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)       zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku,

2)       odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

3)       zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,

4)       oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym, itp.)

5)       oświadczenie o wysokości dochodu netto osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający
złożenie wniosku.

Złożone wnioski będą rozpatrywane w miesiącu październiku br.

Zgodnie  ze  zmienioną  ustawą  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  (Dz.  U.  Z  2004  r.  Nr  256,  poz.  2572,  ze
zmianami), pomoc materialna przysługuje:

• uczniom  szkół  publicznych  i  niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  dla  młodzieży  i  dla  dorosłych  oraz
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16
ust.  7  (ustawy  o  systemie  oświaty),  a  także  dzieciom  i  młodzieży  upośledzonym  umysłowo  ze  sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki-  do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki.

• uczniom  szkół  niepublicznych  nie  posiadających uprawnień  szkół  publicznych  dla  młodzieży i  dorosłych -  do  czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie 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.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o
stypendium  szkolne  na  dzień dzisiejszy  wynosi  456                    z ł  netto   (art.8  ust.  1  pkt  2  ustawy  o  pomocy
społecznej Dz.U. Z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych może otrzymać stypendium szkolne  w wysokości,  która łącznie  z  innym stypendium o charakterze  socjalnym ze
środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 2.120 zł. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1.908 zł.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie rzeczowej lub finansowej.

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może 
być przyznany zasiłek szkolny (o zasiłek szkolny trzeba się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące 
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).

 

Magdalena Petrykowska 


	Pomoc materialna dla uczniów

