
INFORMACJA  

dot. stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 

 

WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE DO POBRANIA OD 22 SIERPNIA 2016 R. 

W URZĘDZIE GMINY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ  

WWW.NOWYDUNINOW.INFO.PL  

 

Zmiana wzoru wniosków na stypendium szkolne i na zasiłek szkolny. 

Składamy jeden wniosek na kilkoro dzieci. 

 

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2016 r. (w przypadku 

słuchaczy kolegiów – do 15 października 2016 r.) 

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: 

 złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, 

 dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych 

członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego  miesiąc złożenia wniosku. 

  

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć : 

 zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za m-c sierpień, 

  zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej, 

 zaświadczenia z ZUS z US o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, 

 zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla 

bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy, 

 zaświadczenie o posiadanych ha przeliczeniowych (dochód = liczba ha przeliczeniowych x 288 zł). 

Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego,  

 zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów, 

 oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną o wysokości pobieranych zasiłków bez 

konieczności pobierania zaświadczeń z GOPS-u, 

 w przypadku utraty dochodu - dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny np. 

świadectwo pracy, 

 w przypadku uczniów uczących się w szkołach w Płocku / Gostyninie czy w innym mieście 

zaświadczenie ze szkoły, 

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł.

http://www.nowyduninow.info.pl/


Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych  

do stypendium szkolnego: 

 zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników i pomocy naukowych dla uczniów, 

 w przypadku uczniów ponadgimnazjalnych-imienne bilety miesięczne (będą wliczane gdy wysokość 

biletu jest wyższa niż dodatek otrzymywany na dojazdy z GOPS-u-wtedy pokrywamy tą różnicę), 

 udział w zajęciach edukacyjnch realizowanych poza szkołą, 

 udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”) w 

takim przypaku konieczne jest potwierdzenie ze szkoły, że uczeń brał udział w takiej wycieczce, 

 zakup tornistra, plecaka lub torby szkolnej, 

 zakup obuwia sportowego na lekcje w-f (nie więcej niż dwie opary obuwia sportowego na 

dziecko na półrocze), 

 zakup stroju na zajęcia w-f (koszulki, spodenki – nie więcej niż 2 komplety na półrocze), 

 zakup dresów, bluz, spodni sportowych ( nie więcej niż 2 komplety na półrocze), 

 zakup stroju na basen: strój kąpielowy, klapki, czepek, 

 zakup artykułów szkolnych, 

 zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych, 

 zakup tuszy do drukarek, mulimedialnych programów edukacyjnych, 

 zakup komputera, oprogramowania oraz urządzeń do komputera, np. monitor, drukarka, skaner,  

 zakup biurka, krzesła do biurka, 

 zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest obowiązkowe w szkole (w takim przypadku 

faktura musi być dodatkowo opisana przez szkołę że jest taki wymóg), 

 zakup stroju galowego  (w takim przypadku faktura musi być dodatkowo opisana przez szkołę, 

że jest taki wymóg. W innym przypadku faktury nie będą honorowane), 

 opłata za internet od września do czerwca, 

 okulary korekcyjne wraz z załączoną receptą od lekarza o konieczności ich noszeni przez ucznia, 

 itp.......... 

Zakup np. kurtki sportowej będzie honorowany tylko i wyłącznie  w przypadku, gdy szkoła dodatkowo  

potwierdzi na fakturze, że taka kurtka jest obowiąkowa na zajęcia sportowe lub uczeń uczęszcza do szkoły 

sportowej i jest to wymagane.  

Nie można przynosić faktur za skarpety sportowe czy legginsy. 

 

Osoba składająca wniosek  każdą fakturę na odwrocie powinnna opisać, na którego ucznia 

zostały poniesione wydatki. W przypadku, gdy na jednej fakturze są zakupione rzeczy dla 

kilkoro dzieci to na odwrocie należy opisać jaka część przypada na danego ucznia. 

 

Każdą fakturę na odwrocie należy opisać jak poniżej: 

Zakupiono (np. obuwie sport., odzież sport.na zajęcia w-f, podręczniki szkolne, art. szkolne  

itp.) tytułem przyznanego stypendium szkolnego dla córki/syna................................................ 
(imię i nazwisko) 


