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OGŁOSZENIE
stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym

2021/2022

Termin składania wniosków od 1 września do 15 września 2021 roku

Wnioski będą dostępne od 23 sierpnia 2021 r.

w Wydziale Edukacji UM Ełku – pokój 370

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

Stypendium  szkolne  może  otrzymać  uczeń zamieszkały  na  terenie  miasta  Ełku,
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 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 528 zł netto.

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.

W roku szkolnym 2021/2022 obwiązują faktury za:
– zakup podręczników oraz pozostałych materiałów szkolnych – od czerwca 2021 r.
– Internet – od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

1.  Ustawa  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  –  Rozdział  8a  (Pomoc
materialna dla uczniów);

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3.  Uchwała nr XLVII.462.18 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie
Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/89/Stypendium_szkolne__28socjalne_29/


Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku 
o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto członków rodziny uzyskanych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. w sierpniu 2021 r.) w tym odpowiednio:

 osoby  posiadające  dochód  z  tytułu  zatrudnienia -  zaświadczenie  z  zakładu  pracy  
o dochodzie brutto z wyszczególnieniem: podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne. W przypadku umów zleceń i o dzieło – umowa;

 osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne - zaświadczenie albo odcinek;

 osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie
Pracy - zaświadczenie;

 osoby  prowadzące  własną  działalność  gospodarczą  -  zaświadczenie  z  Urzędu
Skarbowego albo oświadczenie;

 osoby otrzymujące zasiłki  stałe lub okresowe z pomocy społecznej -  zaświadczenie  
albo oświadczenie;

 osoby  korzystające  z  dodatku  mieszkaniowego,  zryczałtowanego  dodatku
energetycznego - decyzja (do wglądu) albo oświadczenie;

 osoby  posiadające  gospodarstwo  rolne -  zaświadczenie  o  powierzchni  ha
przeliczeniowych;

 osoby  pobierające  zasiłek  rodzinny  wraz  z  dodatkami  do  zasiłku  rodzinnego,
świadczenia  rodzicielskie,  zasiłek  pielęgnacyjny,  świadczenia  pielęgnacyjne,  specjalny
zasiłek opiekuńczy w Wydziale Świadczeń UM Ełku - decyzja - do wglądu;

 osoby  otrzymujące  alimenty/fundusz  alimentacyjny -  wyrok  w  sprawie  o  alimenty  
lub  zaświadczenie  komornika  albo  oświadczenie.  W przypadku  pobierania  świadczeń  
w Wydziale Świadczeń UM Ełku - decyzja (do wglądu);

 osoby bez dochodu - własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie;

 kserokopia  legitymacji  studenckiej  członka  rodziny  -  wraz  z  zaświadczeniem 
o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego albo oświadczenie.

Świadczenie  wychowawcze  „500  +”  nie  jest  wliczane  do  dochodu rodziny  przy  ustalaniu
prawa do stypendiów szkolnych.


