Termin składania wniosków do 15 września 2020 r.
Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ﬁnansowej i życiowej. Świadczenia pomocy
materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół
i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających
w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zasady
udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na
terenie Gminy Łapanów.
Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja
materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca 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 na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.)
wynosząca 528,00 zł.
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w
którym wniosek został złożony. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji
poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i
faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.
Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy
Łapanów tych dokumentów. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy
dokonane w okresie od sierpnia 2020r. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.
ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021 r.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w
terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.

