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Sz. P.

Dyrektorzy
Szk6l i Plac6wek OSwiatowych
Miasta Bialegostoku

Departament Edukacji Urzqdu Mie.lskiego w Bialymstoku informuje, iz r.r' celu

rozliczenia stypendium szkolnego, o przyznanie kt6rego ubiegai sig moZna do l5 rvrze(nia

bieZ4cego roku na rok szkolny 2015/2016, bqdzie istniala rno2liwosi akceptacj i rachunk6w

i imiennych faktur z sierpnia 2015 r. na zakup pomocy rzeczowcj o charakterze edukacyjnym

dla uczni6w (dotyczy rozliczania stypendium w okresie wrzesiefi - grudzieri 2015 r.).

Informujg ponadto, i2 na stronie intemctowej Deparlamentu Edukacji Urzqdu

Miejskiego w Bialymstoku (www.bialystok.pl) w zakladce Edukacja << Stypendia <<

Stypendia szkolne, znajduje sig informacja dotycz4ca warunk6w ubiegania sig o stypendium

szkolne, z kt6rq nale2y obliqatorvinie zapoznai kaZdetro z wnioskodawc6w oraz fbrmularz

wniosku na rok szkolny 2015/2016, wz6r oSwiadczenia i pouczenie dla skladaj4cych wniosek-

w zal4czeniu otrzymacie Pafistwo r6wnic2 zarviadomicnie. kt6re po*'inten

podpisa6 kazdy wnioskodawca w momencie skladania wniosku. wypelnione zawiadomienie

proszq pozostawii w dokumentach stypendialnych szkoly na rok szkolny 2015/2016'

W zwi4zku z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w z dnia 14 lipca 2015 r' w spra\l1c

zweryfikowanych kryteri6w dochodowych oraz kwot dwiadczeli pienigZnych z pomocy

spolecznej (Dz. tJ.22015 r. poz. i058) od I pa'dziernika br. wysokos6 dochodu na osobg

w rodzinie ucznia uprawniajqca do ubiegania sig o stypendiurn szkolne nie moZe byi wigksza

niz kwota 514 zl (do 30 wrzeSnia br. jest to kwota 456 zl). Zmianie ulegnie r6rvniez krvota

dochodu z t ha przeliczeniowego i bgdzie wynosila od pa2dziernika br. 288 zl

W przypadku wnioskodawc6w , kt6tzy zloLq wniosck do I 5 wrzeinia br' nie spelniajqc

kryterium lochodowego we wrzeSniu, ale spclniaj4c krylerium dochodowe od paZdziernika -
*6*".u, odm6wi sig przyznania stypendium za wrzesicir otaz pr7,y7.na sig je na dalsze

micsi4ce roku szkolnego 201512016. Oznacza to, 2e lakie sytuacje nalezy uwzglqdnii

przyjmuj4c i weryfikujqc wnioski o przyz'nanic stypendiurn szkolnego. Wszystkie wnioski

(speiniajqce krl.rerium 456 z\ oraz spelniaj4oe kryterium od I paZdziernika - 5\4 zl) powinny

z.oslac zloione do 1 5 wrze5nia br.
Powy2szq informacjg proszq upowszechnii w516d potencjalnych wnioskodawc6w
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