Stypendium szkolne Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Kto może otrzymać stypendium szkolne ?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Skoczów,
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na
osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, 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.
W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne ?
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów,

Gdzie składa się wnioski ?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się osobiście na odpowiednim
druku

w Zespole Jednostek Oświatowych ul. Mały Rynek 1 43-430 Skoczów.

Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać 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.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne ?
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.

STRÓJ NA W-F

11.

BASEN ( STRÓJ KĄPIELOWY)

12.

PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU

13.

PIÓRNIK

14.

ARTYKUŁY SZKOLNE

15.

POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (faktury od IX. 2013)

16.

MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE

17.

KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA, TUSZE DO DRUKAREK

18.

BIURKO

19.

KRZESŁO DO BIURKA

20.

POKRYCIE KOSZTÓW WYJAZDU NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ, ZIELONĄ SZKOŁĘ, KINO, TEATR

21.

SPRZĘT MUZYCZNY, MIKROSKOP itd. O ILE SĄ ZWIĄZANE Z PROCESEM EDUKACYJNYM.

22.
DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH, ZAJĘCIA SPORTOWE,
TANECZNE, RECYTATORSKIE, KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

Stypendium szkolne realizowane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków po
przedstawieniu faktur, rachunków imiennych oraz zaświadczeń ze szkoły
potwierdzających poniesione wydatki.

