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INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM na rok szkolny 2013 / 2014 
 

W roku szkolnym 2013 / 2014 stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji 
poniesionych kosztów. Oznacza to, że  wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na 
podstawie przedłożonych rachunków imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją 
ucznia.  Rachunki należy składać  systematycznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

 wnioski o stypendium będzie można pobrać w szkołach lub w Biurze Obsługi Interesanta  
w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój nr 100,  w godzinach pracy 
urzędu tj.: poniedziałek: 7³º – 17ºº ; wtorek – piątek:  7³º-15³º; 

 wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2013 r.  
 pok. 56 II piętro Urzędu Miejskiego w Łasku poniedziałek – piątek 7,30-15,30 

 pełnoletni uczeń sam składa wniosek 
 do wniosku należy dołączyć : 

 zaświadczenie ze szkoły (placówki) do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2013/2014 potwierdzające kontynuację nauki;  

 zaświadczenia albo oświadczenie  o wysokości dochodów netto za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. za miesiąc sierpień 2013 r.); 

 zaświadczenie o dochodach wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
zawierające informację o formie opodatkowania lub zaświadczenie o wysokości 
dochodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym  – dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą; 

 aktualną decyzję z ZUS-u, KRUS –u lub Biura Emerytalnego (ewentualnie odcinek 
renty bądź emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku);  

 dokument potwierdzający ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych np.: nakaz 
płatniczy z bieżącego roku oraz zaświadczenie z KRUS potwierdzające wysokość 
opłacanych składek na ubezpieczenie społ. rolników; 

 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy za miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku, a w przypadku rejestracji w miesiącu złożenia wniosku – za ten miesiąc 

• potwierdzające rejestrację; 
• potwierdzające wysokość wypłaconych świadczeń;  

 zaświadczenie  albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej z  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 
14, pok. Nr 1, pok. Nr 2, pok. Nr 7; zaświadczenie o wypłaconym dodatku 
mieszkaniowym, świadczeniach  rodzinnych , alimentach. 

 rachunki (faktury) wystawione na imię i nazwisko rodzica (bądź  pełnoletniego ucznia) 
dokumentujące: 

• poniesienie kosztów związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych wyrównawczych  
i dodatkowych realizowanych w szkole i poza szkołą (np.: nauka języków obcych, nauka gry na 
instrumentach, nauka tańca, itp.); 

• zakup podręczników, słowników, literatury edukacyjnej; 
• zakup przyborów szkolnych, piórnika, plecaka; 
• zakup stroju gimnastycznego (koszulka, krótkie spodenki) łącznie do 100 zł i obuwia sportowego 

na zajęcia wychowania fizycznego – łącznie do kwoty 100 złotych w roku szkolnym na ucznia; 
• zakup komputera, programów komputerowych i innych pomocy naukowych; 
• opłacenie internatu, bursy w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się poza 

miejscem zamieszkania; 
• koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej związane z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( nie dotyczy uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych )  

Na każdym rachunku rodzic ma obowiązek podać imię i nazwisko ucznia, na którego 
wydatek został faktycznie poniesiony.  

 
 Aktualnie miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający 
do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 456 złotych. 
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