POMOC MATERIALNA

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dochód
netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie
może być wyższy niż kwota 456 zł. Za dochód rodziny uważa się sumę
miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w
przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu
na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych
przepisach,
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie: - całkowitego
lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych realizowanych w szkole lub poza szkołą – zielona szkoła, wycieczki,
zajęcia dodatkowe itp - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w
szczególności zakup podręczników oraz innych pomocy zgodnie z katalogiem
wydatków.
KATALOG WYDATKÓW:
1. Podręczniki
2. Zeszyty
3. Słowniki
4. Encyklopedie
5. Atlasy
6. Tablice matematyczne
7. Lektury szkolne
8. Tornister (Plecak Szkolny)
9. Obuwie sportowe na W-F
10. Obuwie zmienne
11. Strój na W-F
12. Strój kąpielowy
13. Skarpety
14. Piórnik (Wyposażenie piórnika)
15. Biurko
16. Krzesło do biurka
17. Lampka na biurko
18. Artykułu szkolne (Np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier
kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier
kancelaryjny, nożyczki, przybory geometryczne, plastelina, modelina)
19. Komputer, drukarka oraz akcesoria komputerowe
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego
stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo
trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar
lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w
terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do
wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie
zdarzenia losowego.
Wszelkich informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego udziela pedagog.

