Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Słubice

Instrukcja dla Wnioskodawców
„Krok po kroku”
1. Zapoznaj się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice –zwanym dalej „Regulaminem”.
Regulamin jest dostępny w Zespole Administracyjnym Oświaty, ul. Akademicka 1
(pokój 228), oraz na stronie www.edukacja.slubice.pl
Na miejscu pobierz niezbędne formularze wniosków i zaświadczeń.
2. Sprawdź, czy uczeń lub słuchacz, dla którego starasz się o stypendium uczęszcza do
placówek wymienionych w § 1 Regulaminu.
3. Pamiętaj, że uczeń lub słuchacz musi być mieszkańcem Gminy Słubice.
4. Sprawdź, czy uczeń/słuchacz spełnia kryterium dochodowe. W tym celu zsumuj
wszystkie dochody netto w rodzinie ucznia/słuchacza i podziel je przez liczbę członków
rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.
Jeśli wynik jest mniejszy lub równy 514-528 zł, możesz starać się o pomoc materialną.
5. Zbierz wszystkie zaświadczenia o dochodach członków rodziny ucznia/słuchacza,
zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.
6. Jeśli ktoś w Twoim gospodarstwie domowym jest zarejestrowany w Powiatowym
Urzędzie Pracy lub ma np. orzeczoną niepełnosprawność, przewlekle choruje, zbierz
potrzebne zaświadczenia.
7. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 17f, uzyskaj potwierdzenie
korzystania bądź nie korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
8. Zastanów się, jakiego rodzaju pomoc będzie najwłaściwsza w przypadku konkretnego
ucznia/słuchacza. Możliwe formy opisane są w § 5.1 Regulaminu.
9. Starannie wypełnij wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku
szkolnego, zwanego dalej „wnioskiem”.
10. Zwróć się do dyrektora szkoły lub kolegium, do którego uczęszcza uczeń/słuchacz
o wypełnienie części IV wniosku (potwierdzenie realizacji obowiązku
szkolnego/nauki). Pamiętaj, że bez tej opinii wniosek będzie niekompletny.
11. Wypełnij bardzo starannie część IX wniosku (tabela), dotyczącą dochodów Twojej
rodziny.
12. W części X wymień wszystkie dokumenty, które dołączasz do wniosku. Podpisz wniosek i
złóż go w Zespole Administracyjnym Oświaty do dnia 15 września.
13. Czekaj na wydanie decyzji administracyjnej.
14. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, zawsze możesz uzyskać pomoc w Zespole
Administracyjnym Oświaty u pracownika zajmującego się stypendiami - osobiście
lub telefonicznie pod nr tel. 95 737 20 58.
15. Szczegółowe
informacje
www.edukacja.slubice.pl
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