
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w 

trudnej sytuacji materialnej.  

 

Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 

kwoty netto 600 złotych na 1 osobę w rodzinie –  

 za miesiąc sierpień 2022 roku. 

Wniosek o stypendium wraz z zaświadczeniami lub 

oświadczeniami o uzyskanych dochodach należy złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku 

w  Szkole Podstawowej w Otałęży.   

 

DO STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

NALEŻY DOŁĄCZYĆ NIŻEJ WYMIENIONE 

DOKUMENTY: 

1. zaświadczenie /lub oświadczenie wnioskodawcy/ z pracy o 

wynagrodzeniu netto za m-c 08/2022 

2. zaświadczenie z GOPS/lub oświadczenie wnioskodawcy/ o 

wypłaconych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych i 

pomocy finansowej w m-cu 08/2022; 

3. odcinek renty lub emerytury /lub oświadczenie 

wnioskodawcy/ za m-c 08/2022 /jeżeli jest pobierana/; 

4. KSERO nakazu podatkowego za 2022 r. lub zaświadczenie 

z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych  

(dochód z 1 ha – 345 zł); 

5. zaświadczenie /lub oświadczenie wnioskodawcy/ jeśli 

członek rodziny jest bezrobotny z Powiatowego Urzędu 

Pracy; 

6. oświadczenie o działalności gospodarczej, jeśli jest 

prowadzona i na jakich zasadach  oraz  zaświadczenie z 



Urzędu Skarbowego o  uzyskanym dochodzie netto                 z 

tego tytułu,  

Na wniosku wpisać działalność gospodarcza  ( w jakiej 

formie: ryczałt , na zasadach ogólnych ) : 

• Ryczałt – zaświadczenie o uzyskanym dochodzie netto 

za m-c sierpień 2022 

• Na zasadach ogólnych – oświadczenie o wysokości 

dochodu oraz zaświadczenie z Urzędu  Skarbowego o 

formie opodatkowania na zasadach ogólnych i dochodzie 

netto za poprzedni rok ( wylicza się 1/12 )  

7. Oświadczenie o pracy dorywczej, jeżeli brak jest innych 

dochodów i stałej pracy ( druk do pobrania) 

8. Zaświadczenia ze szkół ,jeżeli rodzeństwo  pobiera naukę w 

innych szkołach  

9. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu oraz o 

wypłaconym chorobowym za m-c sierpień 2022.  

WNIOSKI  o przyznanie  stypendium do pobrania w 

przedsionku szkoły.  

 

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy 

składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.30  

 

Ostateczny termin składania   kompletnych wniosków : 

15 września 2022r. 

 

 


