INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA SZKOLNE NA
ROK SZKOLNY 2018/2019:
PODSTAWA PRAWNA:



Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457
i 1560),
Uchwała Nr XLI/391/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium
szkolnego należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, I piętro –
Sekretariat, w terminie do 15 września 2018 r. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów
pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego
roku szkolnego.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium jest dostępny:
- w sekretariatach szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych,
- w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (Informacja na parterze),
- w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie (II piętro, pokój nr 19),
- na stronie internetowej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie
http://cuw.jedrzejow.eu/cuw/,
-na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie http://www.jedrzejow.eobip.pl.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:





rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
pełnoletni uczeń,
dyrektor szkoły,
stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM:





uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

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.
KOMU STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:




uczniom klas zerowych,
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Jędrzejów,
uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych
z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza
dwudziestokrotności kwoty 124 zł, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

KRYTERIA DOCHODOWE:




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 z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, tzw. „kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie” tj. kwota 514 zł netto na osobę.
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł

UWAGA:
Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na kwotę 528 zł netto
na osobę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej.
Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego
będzie wynosić 308 zł.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.


Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się
poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, pomniejszone o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne
określone w odrębnych przepisach (faktycznie zapłacone);
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.



Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na
podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.
1851 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 998, 1076 i 1544);
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690);

-świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272).


W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
- opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. za dochód
przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,
obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym
od osób fizycznych i
składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków
publicznych, związane z prowadzeniem, tej działalności oraz odliczonymi od dochodu
składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania
przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym, że dochód ustala się,
dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu
podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w
których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód
przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
- opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za
dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej
z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny
rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód
podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji
podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.



W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 514 zł netto,
o której mowa w art. 8 ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy
społecznej– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych
miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. Do obliczenia
dochodu rodziny przyjmuje się 1/12 ogólnej kwoty dochodu jednorazowego;
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres (dochód
okresowy), kwotę tego dochodu przyjmuje się do dochodu rodziny w okresie, za
który uzyskano ten dochód;
W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji
administracyjnej w sprawie stypendium szkolnego.





WYSOKOŚĆ I REALIZACJA STYPENDIUM:




Stypendium szkolne może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do
czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
– na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być
realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz
okoliczności o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Uchwałą
Nr XLI/391/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadzono
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jędrzejów. Regulamin ustala miesięczną
wysokość stypendium szkolnego w następujący sposób:
1) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie do wysokości 30 % kryterium
dochodowego- uczeń może otrzymać stypendium od 80 % do 200 % kwoty zasiłku
rodzinnego,
2) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie od 30 % do 60 % kryterium
dochodowego- uczeń może otrzymać stypendium od 80 % do 150 % kwoty zasiłku
rodzinnego,
3) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie od 60 % do 100 % kryterium
dochodowego- uczeń może otrzymać stypendium od 80 % do 100 % kwoty zasiłku
rodzinnego.
STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE BYĆ UDZIELONE W FORMIE:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach
wyrównawczych, sportowych, tanecznych, informatycznych i innych zajęciach
poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, wycieczek szkolnych, wyjazdów w ramach
tzw. „Zielonej szkoły”, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, innych książek pomocnych
w realizacji procesu dydaktycznego,
b) przyborów i pomocy szkolnych, zeszytów, plecaka,
c) stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen, stroju
galowego,
d) biurka, krzesła do biurka,
e) komputera, tabletu, drukarki, monitora, klawiatury, myszki,

f) instrumentu muzycznego,
g) innych pomocy niezbędnych do udziału w procesie edukacyjnym.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych, w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie,
bursie lub na stancji, dojazdu do miejsca pobierania nauki,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach,
o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych, nie jest celowe.
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych wydatków na cele
edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium, po przedstawieniu oryginałów faktur lub
innych wiarygodnych dowodów np. zaświadczenia/ oświadczenia ze szkoły o poniesionych
kosztach związanych m.in. ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy czy
wyjścia do kina, teatru, wystawionych na wnioskodawcę z podaniem adresu wskazanego we
wniosku.
WYMAGANE DOKUMENTY (ODPOWIEDNIO DO SYTUACJI UCZNIA):


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,

W przypadku osób nieprowadzących rolniczej lub pozarolniczej działalności
 Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy,
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub
zaświadczenie komornika lub decyzja z OPS- fundusz alimentacyjny);
 Oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z innych źródeł tj. umowy zlecenia,
umowy o dzieło, z pracy dorywczej, z najmu mieszkań, z darowizny;
W przypadku osób bezrobotnych
 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
(z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy;
W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych
świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek
pielęgnacyjny);
 Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego/
energetycznego;

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego
 Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
z urzędu miasta (lub decyzję wymiarową w podatku rolnym -nakaz płatniczy na 2018
rok) oraz dowód opłacenia ostatniej składki do KRUS-u.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych
 Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły
rok podatkowy (2017) lub oświadczenie podatnika jeżeli działalność gospodarcza nie
była prowadzona w 2017 r.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową
 Oświadczenie podatnika o wysokości dochodu uzyskanego z działalności
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające
jedynie informacje o formie opodatkowania,
 Dowód opłacenia składek w ZUS.


Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko
zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym
w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa
w art.90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie
klauzuli, o której mowa w atr.90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
POUCZENIE:






W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium
szkolnego – rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Burmistrza Miasta Jędrzejowa. Taki obowiązek
spada również na dyrektora szkoły ucznia – gdy poweźmie informacje o ustaniu
przyczyn., zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy
o systemie oświaty),
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi
(art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty);



Na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego kto składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Załączniki:
Wzór wniosku

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSIMY O SKŁADANIE
KOMPLETNYCH WNIOSKÓW
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