POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM
2012/2013
Stypendium szkolne dla toruńskich uczniów
Uczniowie mieszkający na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc materialną w
postaci stypendiów szkolnych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Torunia. Okres
składania wniosków rozpoczyna się 1 września 2012 r..
Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
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 opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe:
1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.
2. Wychowankowie 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. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów
języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia.
Komu nie przysługuje stypendium szkolne?
1. Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówka").
2. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem
sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.820 zł
(rocznie).
3. Słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem
sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.638 zł
(rocznie).
4. Uczniom przebywającym w internatach i stancjach w związku z pobieraniem nauki w
Toruniu, zamieszkujących poza Toruniem.
Jakie kryteria należy spełnić?
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł., a od 1 października 456 zł.
Ponadto warunkiem ubiegania się o stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta
Toruń.

•

•

Gdzie i kiedy pobrać druk wniosku o przyznanie stypendium?
w szkole, gdy dotyczy ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Miasta Toruń;
w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, w pozostałych przypadkach.

Kto może złożyć wniosek?
1. rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletni uczeń/słuchacz,
3. dyrektor szkoły.
Kiedy złożyć wniosek?
•

dla ucznia w dniach 01.IX - 15.IX. 2012 r.,

Gdzie złożyć wniosek?
•
•

w szkole - gdy wniosek dotyczy ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Miasta Toruń,
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 - w
pozostałych przypadkach.

ZASIŁEK SZKOLNY
•

Zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy
Miasta Toruń-->
o zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego
o o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż
dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku
o druk wniosku do pobrania u pedagoga szkolnego
o do wniosku należy załączyć dokument poświadczający wystąpienie
zdarzenia losowego, informacje o dochodach rodziny i pogorszeniu
się sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem
losowym, dokument potwierdzający zamieszkanie ucznia na terenie
Gminy Toruń
Wnioski pobieramy i składamy u pedagoga szkolnego.
Szczegóły dotyczące poszczególnych form pomocy materialnej można
uzyskać u Pedagoga Szkolnego.

