
Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022           

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których rodzina znajduje się w trudnej sytuacji 
materialnej wynikającej z bezrobocia, niepełnosprawności członka rodziny, ciężkiej lub 
długotrwałej choroby w rodzinie, wielodzietności, niepełnej rodziny, alkoholizmu w rodzinie, 
narkomanii, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zdarzenia 
losowego oraz innych uzasadnionych okoliczności powodujących trudną sytuację materialną  
w rodzinie oraz kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 528 zł netto na osobę. 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Zespole Obsługi Szkół                      
i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej terminie do 15 września 2021 roku. 

W przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski 
dla każdego dziecka oddzielnie. 

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów ( lub ich 
brak) poszczególnych członków rodziny ucznia wymienionych we wniosku oraz inne 
zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku. Dochody winny być wykazane za 
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli: 

- jeżeli wniosek jest składany w terminie wrześniowym, to dochody muszą być wykazane za 
miesiąc sierpień. 

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można złożyć ( tylko w uzasadnionych 
przypadkach) „oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów” pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie.  Oświadczenia 
należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  
zeznań wraz a klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. 

Wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie prawni tracą 
uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie świadczenia. Jeżeli 
z wnioskiem dla pełnoletniego ucznia występuje rodzic konieczne jest załączenie do wniosku 
upoważnienia podpisanego przez pełnoletniego ucznia. 

Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu 
prawa do stypendiów szkolnych. Przed przystąpieniem do wypełniania WNIOSKU należy 
zapoznać się z pouczeniem. 
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