
STYPENDIUM SZKOLNE
na  rok szkolny 2017/2018

(z podziałem na okresy: IX- XII 2017; I- VI 2018)

Wnioski na stypendium szkolne będą przyjmowane w Wydziale Edukacji Urzędu
Miasta Ełku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 pokój nr 369 

od 1 września do 15 września 2017 roku 

Wnioski dostępne są w Wydziale Edukacji UM Ełku – pokój 369

Stypendium  szkolne  przysługuje  uczniom  zamieszkałym  na  terenie  miasta  Ełku,
uczęszczającym do:

1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 

2. publicznych  i  niepublicznych  ośrodków  umożliwiających  dzieciom  i  młodzieży
upośledzonym  w  stopniu  głębokim,  a  także  dzieciom  i  młodzieży  upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

STYPENDIUM  SZKOLNE  może  otrzymać  uczeń  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 514 zł netto.

Miejsce złożenia dokumentów:
Formularze  wniosków można pobrać w Wydziale  Edukacji  Urzędu Miasta  w Ełku przy
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w pokoju nr 369 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od
godz. 8.00 do 16.00 oraz wtorek – piątek od godz. 7.30 do 15.30). 

Termin składania wniosków upływa 15 września 2017 r. 

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu
Miasta Ełku w pokoju nr 369 oraz pod numerem tel. (087) 73 26 269.



Sposób załatwienia sprawy:
1.  Należy  pobrać  formularz  wniosku  w  Wydziale  Edukacji  Urzędu  Miasta  Ełku  przy
ul.  Marsz.  J.  Piłsudskiego  4,  pokój  nr  369  lub  pobrać  ze  strony  internetowej
http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/  (na  każde  dziecko  w  rodzinie  wymagany  jest
oddzielny formularz). Wnioskodawcą może być rodzic lub opiekun w przypadku niepełnoletniego
ucznia lub pełnoletni uczeń.

2. Pobrany formularz wniosku czytelnie wypełnić. 

3.  Przedłożyć  formularz  wniosku  dyrektorowi  szkoły,  do  której  uczęszcza  dziecko,  w  celu
poświadczenia przez dyrektora pobieranej nauki. 

4. Do formularza należy dołączyć niezbędne załączniki: np. zaświadczenia, decyzje, oświadczenia,
itp.

5.  Następnie  formularz  wniosku  wraz  z  kompletem  dokumentów  należy  złożyć  w  Wydziale
Edukacji Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, w pok. nr 369. 

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku 
o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018:

Zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  dochodach  netto  członków  rodziny  uzyskanych
w  miesiącu  poprzedzającym  miesiąc  złożenia  wniosku  (tj.  w  sierpniu  2017r.)
w tym odpowiednio:

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

b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne
(zaświadczenie albo oświadczenie)

c) osoby  posiadające  świadczenia  bądź  status  osoby  bezrobotnej  w  Powiatowym
Urzędzie Pracy

(zaświadczenie albo oświadczenie)

d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
( zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie)

e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej
(zaświadczenie albo oświadczenie)

f) osoby  korzystające  z  dodatku  mieszkaniowego,  zryczałtowanego  dodatku
energetycznego

(decyzja – do wglądu albo oświadczenie)

g) osoby posiadające gospodarstwo rolne 
(zaświadczenie albo oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych)

h) 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 albo oświadczenie)

i) 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).



j) osoby bez dochodu
(własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie)

k)    kserokopia legitymacji studenckiej członka rodziny 
(wraz z zaświadczeniem o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego albo oświadczenie)

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

W a ż n e !

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych wydatków
po  złożeniu  i  weryfikacji  rachunków,  faktur,  dowodów  wpłaty  dotyczących  roku  szkolnego
2017/2018.

W roku szkolnym 2017/2018 obwiązują faktury za:
– zakup podręczników oraz pozostałych materiałów szkolnych – od czerwca 2017r.
– Internet – od września 2017r. do czerwca 2018r. 


