WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE OD WRZEŚNIA DO
GRUDNIA 2013
1. Dochód netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku- nie może być
wyższy niż 456 zł netto- jeśli wniosek złożony zostanie w wrześniu uwzględniamy
dochód za sierpień.
2. Zamieszkanie przez ucznia na terenie Gminy Miejskiej Słupsk,
3. Pobranie (z sekretariatu lub ze strony szkoły ), wypełnienie i złożenie wniosku o
przyznanie stypendium razem z zaświadczeniami ( podane na 4 stronie wniosku)
potwierdzającymi posiadanie dochodów bądź ich brak najpóźniej do
05.09.2013roku ( w przypadku niepełnoletniego ucznia podpis na wniosku składa
rodzic bądź opiekun prawny, jeśli natomiast uczeń osiągnął pełnoletniość wówczas
sam podpisuje wniosek),
4. Na wniosku nie może zabraknąć opinii wychowawcy klasy do której uczęszcza
uczeń.
5. Na wniosku nie może zabraknąć numeru telefonu komórkowego, adresu poczty
elektronicznej oraz nazwy klasy i szkoły do której uczęszcza uczeń,
6. Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być imienne na rodzica, który składa
wniosek (na którego będzie decyzja Prezydenta Miasta Słupska) lub pełnoletniego
ucznia,
7. Faktury rozliczane będą z datą wystawioną po 1 września 2013r. dla Decyzji
wrześniowej i po 1 stycznia 2014r. dla Decyzji styczniowej w 2014 r.
8. Stypendium nie pokrywa kosztów wykraczających poza wyszczególnione punkty
w Wewnątrzszkolnym Regulaminie Komisji Socjalnej, który opracowany jest na
podstawie Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku.
UWAGA!!!
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski, czyli z opinią wychowawcy
i kompletem zaświadczeń określających sytuacje rodzinną.
Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 05.09.2013r. pokój 105 w godzinach
9:00 - 13:00
Informacji udziela Anna Podlipna - pedagog szkolny
Kontakt 059/842-48-94 .

Informacje źródłowe:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( z póź. zm), rozdział 8a,
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej
• Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku, Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz 728
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,

