
FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 2021/2022 
 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie: 
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających 
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą m.in. takich jak: 

 zajęcia z języka obcego, 

 zajęcia plastyczne, muzyczne, 

 zajęcia sportowe, 

 inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą. 
2. Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach 
szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym. 
3. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie na: 

 zakup podręczników (tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice 
matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne), map, globusa oraz innych publikacji o charakterze 
edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami 
szkolnymi obligatoryjnie, wymaganymi przez szkołę 

 pomoce i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, 
płyty CD, dyskietki), kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma 
klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi 

 opłata za Internet (w roku szkolnym), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu 

 strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa: 
1. spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze, 
2. koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze, 
3. getry – maks. 1 szt. w semestrze, 
4. skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – maks. 2 pary w semestrze, 
5. dres –maks. 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza, 
6. kąpielówki – maks. 1 szt. na semestr, 
7. kostium pływacki – maks. 1 szt. na semestr, 
8. czepek – maks. 1 szt. na semestr, 
9. okulary pływackie – maks. 1 szt. na semestr., 
10. obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy, 
11.  klapki na basen – maks. 1 para. 

 inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, 
płótna, pędzle, instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne 
związane ze specyfiką szkoły, art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp. 

4.Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych), tj. na: 

 dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej, 
 
 
Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienia. 
Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, 
przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) 
wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą 
refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium. 
Powyższe dokumenty powinny zawierać: 

 nazwę wystawcy, 

 datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji 
przyznającej stypendium szkolne. 

 numer dokumentu, 

 imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub 
opiekuna prawnego. 

 pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. 
Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może 
potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. 

3.      Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy. 
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie 
powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie 
pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
UWAGA!!! 
Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) 
 
Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej ( 
18 444 80 02  nr wew. 514 oraz 511 ) 


