Informacja na rok szkolny 2021/2022
Informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej w
formie STYPENDIUM SZKOLNEGOdla uczniów wynosi:
▪ 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (do dnia 31.12.2021r.)z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku -za miesiąc sierpień 2020 r., bądź w przypadku utraty
dochodu ,z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich
uzyskania/.
▪ 600,00 zł netto na osobę w rodzinie ( od dnia 01.01.2022 r.)
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium
szkolnego wydawane będą od 30 sierpnia 2021r. w Urzędzie Gminy Dygowo w pokoju nr 11.
Przyjmowanie wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów:
od dnia 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w godzinach: 08.00 -15.00 w Urzędzie
Gminy Dygowo w pokoju nr 11.
Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu bądź rodzice, którzy zostali
upoważnieni przez Ucznia do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu.
WAŻNE!!! - stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września (termin ustawowy) danego roku
szkolnego.
Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dygowo przysługuje w formie:
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może
przekroczyć 528,00 zł netto) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy
rodzina jest niepełna.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i
niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz
słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej
jednak
niż
do
ukończenia
24
roku
życia;
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski o przyznanie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w
terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
uczniom klas zerowych; uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dygowo, uczniowi,
który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna
kwota otrzymywanych stypendiów w danym roku szkolnym nie przekracza rocznie
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 o
Świadczeniach Rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb
społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa j. w.; uczniowi, który został
umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ze zm.)

