INFORMACJA
w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym 2022/2023
STYPENDIUM PRZYZNAWANE JEST NA OKRES 10 M-CY I WYPŁACANE JEST CYKLICZNIE.
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM WYNOSI OD 99,00 ZŁ DO 211,00 MIESIĘCZNIE.
O STYPENDIUM MOGĄ SIĘ STARAĆ TAKŻE UCZNIOWIE PEŁNOLETNI SAMOTNIE GOSPODARUJĄCY.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 15.09.2022 r. W BOGATYŃSKIM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie przekraczających 528,00
zł netto miesięcznie na osobę, 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.
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje:
•

•
•
•

uczniom szkół publicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz
słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24 roku życia,
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo – do czasu realizacji obowiązku nauki,
uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Bogatynia,

Do wniosku należy odpowiednio dołączyć :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny za
miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (w przypadku osób pracujących),
odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (w przypadku
pobierania emerytury lub renty),
decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatku
mieszkaniowego, świadczeń z opieki społecznej (zasiłek stały, okresowy)
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, jako bezrobotny lub poszukujący
pracy (w przypadku osoby bezrobotnej),
zaświadczenie z Wydziału Podatkowego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni o wielkości
powierzchni gospodarstwa rolnego (w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego),
zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w miesiącu
poprzedzającym datę złożenia wniosku (w przypadku prowadzenia tej działalności),
orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),
zaświadczenie o uczęszczaniu przez ucznia do szkoły w roku szkolnym, w którym wnioskuje się
o przyznanie stypendium,
inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku

Do dochodu o stypendium szkolne o charakterze socjalnym wlicza się:

a) zasiłek rodzinny oraz pochodne do zasiłku rodzinnego
b) świadczenie z funduszu alimentacyjnego, alimenty
c) dodatek mieszkaniowy
d) zasiłek stały i okresowy z OPS w Bogatyni
e) zasiłek pielęgnacyjny
f) świadczenie pielęgnacyjne
g) świadczenie rodzicielskie
h) zasiłek dla osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu
i) prace z gospodarki rolnej tj. ilość hektarów przeliczeniowych x 288,00zł
j) prace dorywcze – oświadczenie
k) staż pracy z PUP w Zgorzelcu
l) zasiłek dla rodzin zastępczych

Do dochodu o stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie wlicza się:

a) prac społeczno - użytecznych
b) zasiłku celowego z OPS w Bogatyni
c) alimentów płaconych na rzecz innych osób
d) świadczenia wychowawczego Programu 500+ (500,00 zł)
e) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł)
f) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1.000,00 zł)

Artykuły szkolne, które podlegają rozliczeniu przyznanego stypendium szkolnego:

- podręczniki
- lektury szkolne
- encyklopedie, słowniki, atlasy itp.
- przybory szkolne
- plecak szkolny, worek na obuwie sportowe i strój sportowy
- materiały do zajęć pozalekcyjnych
- programy multimedialne związana z procesem edukacyjnym
- kasety i płyty CD, pendrive wykorzystywane do nauki

- zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
- odzież ochronna niezbędna do wykonywania praktyk zawodu, a wymagana
odrębnymi przepisami prawa;
- strój do zajęć wychowania fizycznego, w tym: obuwie sportowe, spodnie sportowe, bluzy
sportowe, dresy, koszulki sportowe, szorty, leginsy, skarpety.
- stroje wymagane obligatoryjnie przez szkołę i określone w statucie szkoły (np. strój galowy,
mundurek)
- składki szkole: np. wyjście całej klasy do kina, teatru, na musical lub imprezę
- wyjazdy dzieci danej klasy na „zieloną szkołę” lub wycieczkę szkolną
- ubezpieczenie szkolne (NW)
- składka na Radę Rodziców
- koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorczej
- zakwaterowanie w internacie, bursie, na stancji

Uwaga!!!

Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023, to:

- jeśli wniosek składany jest w miesiącu SIERPNIU 2022 roku, to wszelkie dochody, a także opinia z
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni winne być wystawione za miesiąc LIPIEC 2022 roku

- jeśli wniosek składany jest w miesiącu WRZEŚNIU 2022 roku, to wszelkie dochody a także opinia
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni winne być wystawione za miesiąc SIERPIEŃ 2022 roku

Wszelkie dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe winny być wystawione w
kwocie NETTO.

Wnioski składa się od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wszelkie informacje można uzyskać w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia
Rodziny - Dział Świadczeń Socjalnych przy ulicy II Armii WP 14 w Bogatyni pokój nr 12 bądź
telefonicznie : (75) 77 72 440.

