STYPENDIA SZKOLNE
W roku szkolnym 2017/2018 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym należy składać w: MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY UL. HUBSKIEJ 30/32.
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu:71/78-23-575.
Wnioski o stypendia szkolne należy składać
do dnia 15 września 2017r.
Druki wniosków, oświadczeń i zaświadczeń dotyczących zasiłków i stypendiów szkolnych
dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/stypendia-szkolne-izasilki-szkolne
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.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH
uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku: (jeśli wniosek składa się
we wrześniu, to dochody liczą się z sierpnia 2017 r.).
Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Próg dochodowy wynosi 514 zł netto/osobę.
WAŻNE – świadczeń wychowawczych (Program „500+”) nie wlicza się do dochodów
rodziny.
Więcej informacji udziela pedagog szkolny.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016,poz.1943 ze zm.).

ZASIŁEK SZKOLNY
W roku szkolnym 2017/2018 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym należy składać w dziale świadczeń MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ PRZY UL. HUBSKIEJ 30/32
Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 71/78-23-575.
Wnioski składa się na drukch dostępnych na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/stypendia-szkolne-i-zasilkiszkolne
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć
w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy
dołączyc dokument potwierdzający wystapienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
2) klęski żywiołowej
3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
4) innych szczególnych okoliczności.

Więcej informacji udziela pedagog szkolny.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.).

