Stypendium szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu
do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Stypendium szkolne, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przyznawane jest 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 oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych – 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 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 jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Do dnia 30.09.2018 r. obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 514,00 zł netto na osobę w rodzinie, od dnia
1.10.2018 r. obowiązywać będzie kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.
WAŻNE!!!
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy
dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.
Formularze wniosków oraz inne niezbędne dokumenty dotyczące przyznania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium
dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości - Pokój Nr 6 - przy ul. Inowrocławskiej 14 w godzinach urzędowania.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Od dnia 3 września do 15 września 2018 r.
Prośba skierowana do rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich wnioskodawców, którzy będą ubiegać się o przyznanie
stypendium socjalnego, aby wydatki o charakterze edukacyjnym związane z rokiem szkolnym 2018/2019 dokumentowali w formie
faktur, bądź innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

