
                                                               

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

Informuje  o  możliwości  ubiegania  się  o  stypendium  na  rok  szkolny  2008/2009,  
przyznawane w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne,  
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu 
państwa.

O  stypendium  mogą  ubiegać  się  uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez 
Powiat Krotoszyński, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) pochodzą  z  rodzin  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej,  tzn.  
pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę, lub dochodzie osoby uczącej się 
nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie 
art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 ze zm.). W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa 
rolnego,  przyjmuje  się  za  podstawę  obliczenia  dochodu  przeciętny  dochód  z  1  ha 
przeliczeniowego  ogłaszany  do  dnia  30  października  każdego  roku  przez  Prezesa  GUS,  na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969 ze zm.). Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium 
ustala się na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych.  Dochody oblicza się w sposób i  za okres wskazany w tej ustawie  (za rok 2007). 
Zgodnie z ustawą kwota dochodu wynosi maksymalnie 504,00 zł netto w przeliczeniu na osobę w 
rodzinie  i  maksymalnie  583,00 zł  netto,  gdy członkiem rodziny jest  dziecko legitymujące  się 
orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu 
niepełnosprawności,

b) posiadają stałe zameldowanie na jednym z poniżej wymienionych obszarów:
- na obszarach wiejskich, tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
- w miastach do 5 tys. mieszkańców,
- w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych 

kończących się maturą,
c) podejmują naukę lub uczą się w szkole (w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 3) litery b), c), d), e) ,f) 

ustawy z  dnia  07  września  1991 r.  o  systemie  oświaty –  Dz.  U.  Nr  256 poz.  2572 ze  zm.) 
umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości (kończącej się maturą) z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych.

Uczeń,  który  chce  ubiegać  się  o  stypendium  nie  może  mieć  przekroczonych  10 
nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w okresie roku szkolnego 2008/2009. 

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:

a) złożenie  wniosku  o  przyznanie  stypendium  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  Nr  1  do 
Regulaminu,

b) dołączenie  do  wniosku oświadczenia  o  sytuacji  rodzinnej  i  materialnej  ucznia  według  wzoru 
stanowiącego zał.  nr  2  do  Regulaminu,  udokumentowane  odpowiednimi  zaświadczeniami  lub 
orzeczeniami o dochodach. W świetle przepisów ustawy należy podać dochody rodziny z 2007 r.,



c) dołączenie  kserokopii   dowodu  osobistego  jako  potwierdzenie  miejsca zameldowania  lub 
zaświadczenia  o zameldowaniu z urzędu gminy w przypadku osób nie posiadających dowodu 
osobistego,

d) dołączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

Stypendia będą przekazywane w formie finansowej na cele edukacyjne związane z kształceniem w 
szkole ponadgimnazjalnej.

Szczegółowe  informacje  na  temat  przyznawania  stypendiów  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego na rok szkolny 2008/2009 można znaleźć w Regulaminie przyznawania stypendiów.  

Regulamin,  wzór    wniosku  o  przyznanie  stypendium  wraz  z  załącznikami,    wzór  umowy   
przekazywania stypendium   dostępne są:  

1) na stronie www.powiat-krotoszyn.pl

2) w szkole, do której uczęszcza uczeń.
 
Nabór wniosków stypendialnych odbędzie się w dniach od 28 kwietnia do 30 kwietnia 2009 roku 
w szkole ucznia.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o programie stypendialnym można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. (0-62) 725-42-56 wew. 344 
oraz w szkole.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi 
załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków budżetu państwa”

http://www.powiat-krotoszyn.pl/

