INFORMACJA O SPOSOBIE WYDATKOWANIA STYPENDIUM
W ramach rozliczenia przyznanego stypendium należy składać „Oświadczenia o sposobie
wydatkowania przyznanych świadczeń pieniężnych” w następujących terminach:
za I ratę do dnia 15 marca 2020 r.
za II ratę do dnia 15 czerwca 2020 r.
za III ratę do dnia 15 września 2020 r.
Oświadczenia wypełniają Państwo w oparciu o dowody zakupu (rachunki, faktury, paragony),
które mają Państwo obowiązek przechowywać do 2 lat od daty zakupu.
Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin
znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w
dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych pomimo niekorzystnej sytuacji
finansowej jego rodziny. Zatem zakup codziennej odzieży (kurtka, buty, czapka, spodnie,
sweter, bluza, bielizna itp.) i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły
należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium
szkolnego.
Oświadczenia wypełnione niezgodnie z instrukcją nie będą przyjmowane.
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Stypendium szkolne może zostać przeznaczone jedynie na:
zakup podręczników, zakup innych pomocy naukowych (np. encyklopedie, atlasy
podręczniki, słowniki, tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, mikroskop
itp.),
zakup lektur szkolnych, książek rozwijających zainteresowania ucznia,
zakup plecaka szkolnego, zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier
kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory
geometryczne, kredki, farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp.)
zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (strój kąpielowy,
klapki, czepek itp.),
zakup stroju i sprzętu zgodny z uprawianą dyscypliną sportu przez ucznia (np. na treningi
piłki nożnej, karate, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, kolarstwo, itp.),
przybory i strój do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji,
mundurek szkolny, strój galowy,
zakup tuszy do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne
programy edukacyjne, płyt CD,
zakup tabletu lub komputera,
koszt naprawy komputera,
zakup biurka, lampki i krzesła do biurka,
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a w
szczególności: wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programów
nauczania, wyrównawczych, specjalistycznych, realizowanych poza szkołą, lub innych
poszerzających wiedzę i zdolności np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne,
recytatorskie itp.,
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dojazdu i innych kosztów pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, a w
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szczególności kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie, kosztów poniesionych na
zakup biletów,
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w organizowanych przez szkołę wyjściach
(np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”),
inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia–
uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

