Katalog wydatków kwalifikowalnych do przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego:
1. Całkowitego 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, pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
2. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu
podręczników i pomocy naukowych dla uczniów.
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
4. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych
wydatków ustalonych na podstawie faktur i dokumentów (np. bilety miesięczne imienne)
potwierdzających ich powstanie i wysokość
5. Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania,



















udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. wycieczki edukacyjne, „zielona
szkoła”),
zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,(wykaz w załączeniu)
zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej,
zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej 2 pary
obuwia sportowego na cały rok szkolny) oraz 2 pary na rok szkolny obuwia szkolnego,
zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (koszulki i spodenki nie więcej niż 2
kompletów na cały rok szkolny),
zakup dresów lub bluzy i spodni sportowych nie więcej niż 2 komplety na cały rok
szkolny)
zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy,
klapki, czepek ( potwierdzenie szkoły o uczestnictwie na zajęciach na basenie)
zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier
kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca,
korektory, przybory geometryczne, kredki, farby pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra,
gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),
zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych z wyszczególnieniem do
której klasy zakupiono daną lekturę
zakup tuszy do drukarek( nie więcej niż 4 na semestr), multimedialnych programów
edukacyjnych
zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe
edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera
(monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrivy, głośniki, mikrofon,
modem, router, słuchawki do komputera),
zakup biurka, krzesła do biurka, lampka na biurko
zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe lub inne
artykuły wymagane przez szkołę ( potwierdzenie ze szkoły)
zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę ( potwierdzenie ze szkoły)
opłata za internet od września do miesiąca przyznania świadczenia ( potwierdzenie
umowa + dowody wpłaty)

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
I.Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez
poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzaiącego
miesiąc złożenia wniosku. Kryterium do przyznania stypendium wynosi zgodnie z art.8
ust.2 ustawy o pomocy społecznej - 528 złotych netto( t.j. bez składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy)
Do dochodu nie są wliczane świadczenia wychowawcze ( 500+, 300+),wynagrodzenie z prac
społecznie-użytecznych, jednorazowe świadczenia socjalne, zapomogi pieniężne dla
emerytów ,rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne oraz kwot
alimentów płaconych na rzecz innych osób.
2. Druk wniosku dostępny będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie:
www.ops.niedrzwicaduza.pl
3.Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Niedrzwicy Dużej ul. Kraśnicka 51
4.0soby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub
przez upoważnionego pełnomocnika.
5. Termin składania wniosków :
Dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.
Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

1.
Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie
dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
2.
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.
3.
Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w
gotówce na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w
terminie wskazanym w decyzji.
4.
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.

