Procedura udzielenia stypendium szkolnego - kryterium dochodowe.
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. 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 o pomocy społecznej (obecnie 528,00 zł).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego, w OPS w Zbąszyniu.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie
dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie było
niemożliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie w którym jest
wnioskodawca zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nie nastąpiło z jego winy.
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone zaświadczenia o
wysokości osiąganych dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której
mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. nr 228, poz. 2255 ze zm.) Uzależniona jest od sytuacji dochodowej ucznia i w
związku z tym zakwalifikowanie do jednej z grup dochodowych: I grupa przy dochodzie
do 200,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie – stypendium w pełnej wysokości tj. 992,00
zł.II grupa przy dochodzie powyżej 200,00 do 400,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie
– 90 % pełnego stypendium tj. 892,80 zł, III grupa przy dochodzie powyżej 400,00 do
528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie – 80 % pełnego stypendium tj. 793,60 zł
Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 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, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
w tym w szczególności zakupu podręczników, pokrycia kosztów związanych z
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenia pieniężnego.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy dla uczniów i słuchaczy zamieszkujących na
terenie gminy Zbąszyń ustala Rada Miejska. Zasady te zostały zawarte w Uchwale Nr
XV/153/2016 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dna 9 maja 2016 r. : w sprawie udzielania
pomocy materialnej dla uczniów. Regulamin określa sposób udzielania stypendium
szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. Stypendia i zasiłki o charakterze
socjalnym przyznaje burmistrz na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub na wniosek
dyrektora szkoły.

