STYPENDIUM SZKOLNE
W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny istnieje możliwość uzyskania pomocy w
formie stypendium szkolnego. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów klas I – VIII, których
dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 514zł netto, są uprawnienie do uzyskania
takiej formy pomocy. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne będą w sekretariacie
szkoły od dnia 3 września 2018r. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniem o uzyskiwanych
dochodach należy złożyć wyłącznie do pedagoga szkolnego (pokój nr a 303, II piętro) w
terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 września 2018r.

Podstawą do przyznania stypendium jest wymagany prawidłowo wypełniony
wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2017r.) oraz klauzula o odpowiedzialności
karnej podpisana przez wnioskodawcę ( zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kk.)
Rodzice, których uzyskany w miesiącu sierpniu dochód nieznacznie przekracza
obecne kryterium dochodowe, będą mieli możliwość złożenia wniosku do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Od dnia 1 października 2018r. wzrasta kryterium
dochodowe i będzie ono wynosiło 528 zł.
Dochody netto wylicza się biorąc pod uwagę:
- wynagrodzenie za pracę,
-świadczenia wypłacane przez organ emerytalno-rentowy
(emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne netto),
-zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
- świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),
-dodatek mieszkaniowy, energetyczny,
-alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),
-zasiłki lub świadczenia pielęgnacyjne,
-dochody z działalności gospodarczej rozliczanej się na zasadach ogólnych
(1/12dochodu z roku poprzedniego tj. 2017 r. wyliczone na podstawie zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego za rok 2017),
- dochody z działalności gospodarczej rozliczane na podstawie ryczałtu wylicza się na podstawie
oświadczenia wydanego przez księgowość prowadzącej firmę.
-z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego – 308 zł ha)
-inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty finansowane przez
Unię Europejską
Do dochodów nie wlicza się :
- zasiłków celowych ( np. na żywność, opał, leki, odzież oraz drobne remontyz pomocy
społecznej),
- dochodów z prac społecznie – użytecznych,
- dochodów z tytułu pobierania świadczenia wychowawczego (500+)
- zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- programu ,,Dobry start’’ (300+)

Rozliczenie stypendium szkolnego:
Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów
szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków wystawionych na
wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią
podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.
Paragony fiskalne nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod
uwagę w rozliczeniu stypendium!!!!!
Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:
a) od 1 września do 31 grudnia - do dnia 10 grudnia 2018 r.
b) od 1 stycznia do 31 maja 2019 – do dnia 30 czerwca 2019 r.

Faktury, rachunki imienne należy rozliczyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Olsztynie, Al. Piłsudskiego 61 A w pokoju nr 2 oraz nr 8 w godzinach 9:00 -14:00,
W pokoju nr 2 (nr telefonu 89/533-37-56) przyjmowani są petenci o nazwiskach
rozpoczynających się na pierwszą literę: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,O
W pokoju nr 8 (nr telefonu 89/534-69-97) przyjmowani są petenci o nazwiskach
rozpoczynających się na pierwszą literę nazwiska: K,M,N,P-stanowisko nr 1;
L,Ł,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż– stanowisko nr 2
W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na przyznane stypendium
świadczeniobiorcy powinni niezwłocznie zgłosić się do MOPS w Olsztynie

