Informacja dotycz ąca przyznania STYPENDIUM SZKOLNEGO
dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

1. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie
gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzaj ącym z ło żenie
wniosku (sierpień 2020) kryterium dochodowe 528 zł netto na osobę w rodzinie.
* za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu (pracuje, uczy się, mieszka).

2. Terminy składania wniosków: 01 – 15 września 2020 r.
3. Wnioski o przyznanie stypendium
września w następuj ących przypadkach:


szkolnego

mog ą

by ć

składane

po

15

znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy, tj. utrata dochodów;

w sytuacji, gdy niezłożenie wniosku w wymaganym terminie nast ąpi ło z powodu
wystąpienia przeszkody nie do pokonania, le żącej po stronie wnioskodawcy. (Nale ży
wówczas dołączyć do wniosku pismo zawierające wyjaśnienie przyczyny opó źnienia, np.: w
przypadku choroby zaświadczenie lekarskie).


4. Do wniosku należy doł ączy ć :
Oświadczenie o wysoko ści dochodów cz łonków rodziny ucznia – za ł. nr
6 (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zast ępczych, opiekunów faktycznych i innych
osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne
zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku (np. zaświadczenie o dochodach z
zakładu pracy – zał. nr 8)


Osoby niepracuj ące powinny złożyć oświadczenie z klauzul ą o odpowiedzialno ści
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracuj ą i s ą lub nie s ą zarejestrowane w
urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej
wysokości uzyskują z nich dochody, a osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie
Pracy mog ą złożyć oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego
zasiłku (zał. nr 6a).


W oświadczeniu opisuje się wszelkie sytuacje życiowe i rodzinne wymagaj ące
dodatkowego wyjaśnienia (zał. nr 6).


W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych / rodziców
zastępczych należy dołączyć postanowienie s ądu dotyczące opieki prawnej /pieczy
zastępczej.


Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zosta ły na stronie 3
wniosku


WNIOSKI
MOŻNA
POBRAĆ
W
GABINECIE
POMOCY
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ albo w SEKRETARIACIE SZKO ŁY (z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego)

Wypełnione wnioski można złożyć w godzinach pracy pedagoga szkolnego (s. 33) lub sekretariacie
szkoły w nieprzekraczalnym terminie 15 września 2020r., z zachowaniem zaleceń dotyczących
reżimu sanitarnego w szkole (§4pkt 5 Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową
w czasie obecnym i na wypadek pandemii COVID-19)
 osłona ust i nosa,
 rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk
 tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
 własne przybory do pisania.

