
Uchwala Nr XX/96/2016
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 28 października 20ló roku

ry sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy mlterialn€j o charakterze socja|nym
dla uczniów zamieszkalych na terenie gminy czermin

Na podstawie ań. l8 ust.2 pkt 14a iJ5 w związku z art' 40 ust' l ustawy z dnia 8 marca
1990r' o samorządzie gminnym ( Dz' U. z 2016 t. poz.446 z późl' zm.) oraŻ ań. 90fustawy z
dnia 7 września l99l r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z póżn. zm.) uchwala
się' co następuje

$l.Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materia|ncj o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Czermin w brzmieniu:

Rozdział l

PosTANowIENIA wsTĘPNE

$ 2. Ilekroć u' regulaminie jest mowa bez bliższego okeślenia o:

l) ustawie - naleŻy przez to rozumieć ustawę z dnia'I wrześlia l99lr. o systemie
ośwjaty (Dz'U. z 20l5 r. poz.2156 z późn. zm.)

2) szkole _ należy plzez to rozumieć szkoły pLrbliczne i niepubliczne o
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieĄ i dorosłych oraz szkoĘ
niepubliczne nieposiadające uprawnień publicznych dla młodzieży i dorosłych'

3) kolegiach na7eży plzezto lozvnieć kolegia pracowników sfużb społecznych,
4) ośrodkach _ należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki

umożliwiające dzieciom i młodzieży. o których mo\Ą,a w ań. 16 ust 7 ustawy, a
także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością inteleklualną 7'

niępęłnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowicdnio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki,

5) uczniu _ naleŻy przez to rozunieć także słuchaczy kolegiów i wychowanków
ośrodków zamieszkałych na terenje gminy czernin,

6) dyrektorze _ naleŻy ptzez to lozumieć dyrektora szkoły, a także dyrektora
kolegiLrm iośrodka. do którego uczęszcza uczeń.

7) podmiocie uprawnionym do skladania wnioŚków o przyznAnie pomocy
materialnej - należy pvez to lozumieć cldpowiednio rodziców tlcznia,
pęłnoletniego ucznia lub odpowiednio dyrektora szkoły' kolegium pracowników
służb społecznych lub ośrodką

8) maksymalnym micsięcznym srypendium szkolnym _ należy przcz to lozurnieć
200% kwoty' o której mowa w ań.6 ust.2 pkt 2 usta\łT z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczęniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz' l5l8 zpóźn. zm.)-

9) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym _ ]l'ależ'y plze7 to rozumieć
80% kwoty o któIej mowawań.6ust.2 pkt2 ustawyzdnia28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinn1ch (Dz'U' z 20l6r' poŻ'l5l8 z póżn. zfi.),



10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego _ należy
pfzez to toŻljJnieć kwotę o której mowa w alt' 8 ust'l pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz'U. z2016 t. poz' 930 zpóźn. zm')

11) innych okolicznościach - nalęż1 przez to rozumieó występujące w lodzinię
bezrobocie, niepełnosprawność' ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania f,rnkcji opiękuńczo _ wychowawczych, alkoholiznr
Iub narkomanią niepęłnośó rodziny lub \łystąpiło zdarzenie losowę '12) rvnioskodawcy lależy przez to loŻumięć podmiot uprawniony do składnia
wniosku o przyztanie pomocy mate alnej, który złożył wniosek,

13) zdarzeniu losowyń należy plzpz to rozumięć nagłe wysąpienie inrrych
okolicŻności, któIe powodują tudną s}'tuację mateńalną oraz klęski żywiołowe,

14) maksymalnej jednorazowej kwocie zasilku szkolnego - należy loŻumieć pŹez
to pięciokotność kwoty, o któIej mowa rv alt. 6 ust'2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.IJ. z 20\6 |. poz. I5I8 z późn.
,rn.),

15) stypendyście należy ptzęz lo rcznmieć ucznia' któremu przyznano stypendium
szkolne lub zasiłek szkolny,

16) rodzinie ' nąleży pftez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokewnione
pozostające w faktycznym zwi@ku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

1| kwocie bazowej - naleŹy przez to rozumieć kwotę o którcj mowa w aft. 6 ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003I' o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z
2016 r. poz. l5l8 z późn. zm'), która jest podstawą do obliczania miesięcznej
wysokości stypendium.

Rozdzial2

sPosÓB USTALENIA wYsoKoŚcl STYPENDIUM szKoLNEGo w
zALEżNoŚcI oD SyTUACJI MATERIALNEJ UczNIÓw I IcH RoDZrN oRAZ

INI.iYCH oKoLIcZNoŚcI

$3 .1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następuiący sposób:

2. Wysokość stypęndium szkolnegojest zależna od dochodu i innych okolicŻności
\łystępuj ących w rodzinię.

Dochód na osobę w rodzinie
uprawniając) do prz1znania
stypendium szkolnego ,o którym mowa
w $ 2 uŚt'l okt 10

Miesięczna wyŚokość stypendium szkolnego
yo kwoty' o której mowa w $ 2 ust.l pkt 17

do 30o/o do 2000/.

powyże130% d'o 60% do 150%

powyzej 6O% d,o 100% do I20o/.



3' Jeżeli w rodzinie występują co najmniej tŻy okoliczności , o których mowa
w $2 ust.1 pkt l1 niniejszej uchwały , miesięczną wysokość st}T'endium można
podwyższyć ltięzalężnie od wysokości dochodu do 200% kwoty' o któIej
mo\ła w $2 ust.1 pkt 17.
4. W przJpadku występowania okoliczności o jakich mowa w s2ust.l pkt 11
należyje udokumentować w sposób opisany poniżej :

5. Potwierdzeniem występowania okoliczności może być również oświadczenie
wnioskodawcy składane pod rygorem odpowiedzialności kamej , z tym żę organ
może zwYócić się o udokumentowanie okoliczności'
6. Brak udokumentowania skutkować będzie nie uwzględnieniem występowania danęj
okoliczności w rodzinie'
7. Dop\lszcz'a się przyjęcie kwoty minimalnej st}pendium szkolnego wyższej od
obowiązujących przepisów w s).tuacji ' gdy Rozporządzenie Rady Ministrów
zwiększa kwoty zasiłku rodzinrrego, w roku szkolnym na który przyznawane jest
stypendium szkolne.
8. odpowiednio wyzszą kwotę stypendium szkolnego (zależną od kwoĘ zasiłku
rodzinnego) przyjmuje się od daty zwiększenia kwoty zasiłku Iodzinnego w okesie
danego roku szkolnego.
9. W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym Zę
środków publicznych możę otrzymać stypendium szkolne w wysokości, któIą łącznię
z innym stypendium o chalakterze socjalnym ze śIodków publicznych nie przekacza
dwudziestokotności kwoty bazowej, a w prz1padku słuchaczy kolegiów
osięmnastokotności kwoty bazowei.

Rozdzial 3

FoRMY w JAKICH UDZIELA sIĘ STYPENDIUM SZKoLNE w zALEżNoŚcI oD
PoTRZEB UcZNIow ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY

$4. Stypendium szkolne moŹe być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie, o
których mowa w ań. 90d ust'2 i ust'5 ustawy pożądanych przez wnioskodawcęi

okoliczności Przykłady udokumentowania
- bezrobocie zaświadczenie z PUP, kalta aktywności

bezrobotnego
_ niepełnosprawność orzeczenie o niepelnosprawności
- ciężka lub długotrwała choroba zaświadczenię lekarskie , wypis ze

szpitala
- wielodzietność Karta Dużej Rodziny , Decyzja GoPs o

przyzlaniu dodatku do zasiłku
rodzinnęgo t}'tułu wychow1rłania dziecka
w rodzinie wielodzietnej

- brak umiejętności wypełniania fuŃcji
opiekuńczo-wychowawczvch

wyrok sądu o ograniczeniu praw
rodzicielskich

- alkoholizr lub narkomania zaświadczenie lekarskie
- rodzina niepełna wyrok sądu , akt zgonu
- wystąpiło zdarzenię losowe zaświadczenie odpowiednieso orsanu



$5' stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego
pokycia kosŹów udżafu w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia
realizorvane w szkole w ramach planu nauczania' może dotyczyó zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych, w tym \łyrównawczych o charakterze informatycznym, techniczn}m,
przedmiotow;łrr' artystycznym' spońow)m lub turystyczno - kajoznawczyn
organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe omz inne placówki, które prowadzą
działalność statutową w tym zakresie.

$6. St1pendium szkolne udzielone w formie pomocy tzęczowej o charakterze edukacyjn1m
może d,otyczyć w szczególności całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu
podręczników oraz irrnych przedmiotów ściśle związanych z ptocesem edukacyjn1'rn w szkole
do lr1óĄ uczęszcza uczeń'

s7. Stypendium szkolne udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosŹów
związanych z pobieraniem naŃi w szkołach ponadgimnazjalnych i kol€giach poza miejscem
zamieszkania możę dotyczyó kosztów zakwaterowania w intemacie, bursie lub stancji,
kosztów zakupu posiłków, kosaów dojazdów do szkół środkami komtrrrikacji zbiorowej.

$8. Sgpendium szkolne w formie świadczęnia pieniężnego może być przyznane wyłącznie w
sy'tuacji, kiedy ptzyznanię stypendiun szkolnego w formąch okręślonych w $$5_6 nie jest
możliwe lub niejest celowe.

Rozdzial 4

TRYB I sPosÓB UDZIELANIA STYPENDIUM szKoLNEGo

$9.1. St1pendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez:
a) rodziców ucmia'
b) pełnoletniegoucmia,
c) odpowiedniodyrektora.

2. St1pendium szkolne może być również ptzyzlawane z lrzędu.
3. wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się w seketariatach szkół i gimnazjum dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy czemin oraz w centrum Usług
Wspólnych w Czerminie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów
w tęIminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy
kolegiów do dnia 15 października danego roku Śzkolnego.
4. W uzasadnionych przypadkach takichjak :

- choroba ,
_ zdarzenie losowe uniemożliwiaiące dotrŻymanie terminu ,
- pogorszenie sytuacji finansowej rodziny ,
- innę okoliczności niezależne od wnioskodawcy

wniosek o ptzyznanie stypendium rnoże być złożony po upływie teminu,
którym mowa w ust' 3'



5. Jeżeli organ pnynnjący świadczenie , vzrLa ożęnie wniosku po terminie za
zasadne ' stypendium szkolne może zostać przyznane nie wcześniej , niż od miesiąca
złożenia wniosku'
6. Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy materialnęj o charakterze socjalnym
dla ucznia jest złożenie kompletnego wniosku ' który w szczególności powinien
zavierać :

a) imię i nazwisko ucznia ijego rodziców,
b) miejsce zamieszkania ucznią
c) dane uzasadniaj ące przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym

zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

d) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
e) udokumentowanie okoliczności , o których mowa w $3 ust'4 o ile występują.
7. Wzór wniosku moŹe ulegać zmianie i sta[owi jedynię pomoc dla wnioskodawców
do skorzystania z gotowęgo wzoru , jest dostępny we wszystkich miejscach składania
wniosku.

$10. Stypendium szkolne przyznaje Wójt, w formie decyzji administracyjnej.

$11. W decyzji ptzyzlającej pomoc socjalną dla ucznia okeśla się w sŻczęgólności
jego wysokość, formy , okesy rcalizacji oraz terminy wypłaty, a także pouczenię o
obowiązku poinformowania wójta Gminy o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę
do pżyznania stypęndium szkolnego.

$12. W prąpadku uczniów ' którzy w trakcie trwania roku szkolnego osiągają
pełnoletniość przy wydawaniu decyzji wiek stypendysty okeśla się na dzień
składalia wniosku.

$13.1. Pomoc n-]ateńalna charal'1erze socjalnyn wypłacana jest lub pEelewana na
wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy _ w przypadku formy świadczenia
pieniężnego , natomiast w prz}Tadku innych folm po wczęśniejszym pĘędstawieniu
dokumentów potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne z
zastrzeżeniem ust.5.

2. DokumenĘ upowazniające do zwrotu poniesionych kosztów :

- imienna faktura VAT opłacona ( wystawiona na rodzica lub ucznia ) ,
- imierrny rachtmek _ opłacony ( wystawiony na rodzica lub ucznia ) ,
- pisemne oświadczenie rodzica lub pełnolętniego ucznia , potwierdzone przez szkołę
o poniesionych kosztach \ł związku z uczestnictwem ucznia w wycieczkach
szkolnych, wyjściem do kina, tęatu i innych formach edukacji olganizowanych
ptzez szkołę na koszt rodziców lub pełnoletniego ucŻnia ,
-dowód wpłaty ,
- wyciąg przelewu dokonanego pźez konto intemetowę ( opis tytułu plzelewu
powinien wskazywać cel edukacyjny ) ,
_umowa kupna_ sprzedaży ( np' W prz}padku zakupu używanych podręczników ) ,
- pisemne oświadczenia do wysokości 50 Vo ptzyznartej kwoty świadczenia ( po
zaokrągleniu w górę do pełnej kwoty złotych ) '- irrne dokumenty będące dowodem poniesionych kosŻów na ce] edukacyjny ,
uzgodnione i zatwierdzo\e przez olgan przyzlający śviadczettie .

3. W przypadku posiadania wyłącznie paragonu lub biletu na okaziciela w1łnagme
jest dodatkowo pisemne oświadczenie wskazujące nabywcę i przeznaczenie produkfu



4' W prąpadku zakupu pomocy specjalistycznych lub też zakupu produktów o
obcobrzmiącej nazwie ( np. artykuły spożywcze do wykonania pracy d1plomowej w
szkole gastronomicznej , nazrły podręczników do języków obcych ) należy
dodatkowo opisaó todzaj i cel przezlaczęnia pomocy ędukacyjnej .

5. W prz1'padkach uzasadnionych , na wniosęk rodzica lub pełnoletniego ucznia ,
świadczenię może być wypłacone w formie zaliczki , pod warunkiem zobowiązania
się wnioskodawcy do dostarczenia dokumęntów potwierdzających poniesione koszĘ
na cel edukacyjny.
6. Dowody poniesienia wydatków w miesiącu lipcu i sierpniu będą uwzględniane do
rozliczenia stypendium przyznanego na kolejny rok szkolny ( z wyłączęniem opłat za
abonament intemetowy ' który uwzględnia się od miesiąca września danego roku
szkolnego ).
7. Celem ułatwienia wyboru formy pomocy uczniom sporądzono katalog wydatków
kwalifikowanych do tego rodzaju pomocy załącznik Nr 1 do Regulaminu .

$l4.St1pendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do
czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okes nie
dlu'ższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

$15'1. StJpendium szkolne przyznane w formach' o których mowa w Rozdziale 3 $$5_7
regulaminu udziela się popŻez lefundację poniesionych kosŹów.
2' Refirndacji dokonuje się w ratach lub jednorazowo na podstawie prŻedłożonych
dokumentów, o których mowa w $l3 ust.2 niniejszego regulaminu w teminach, o
których mowa W ust' 5 .

3. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach , o których mowa w ust' 2
zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące waluŃi:
a) dotyczą okesu najaki przyznanejest stypendium,
b) są zgodne z formami okleślonymi w decyzji ' o której mowa w $ 10 ust. t,
c) ceny przyjęte w dokumentach , o których mowa w ust. 2 są racjonale, wiarygodne

i nie odbiegają od cen obowiązujących na rynku.
4' Refundacji , o któĘ mowa \ł ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium
szkolnego wdecyzji, októrej mowaw s 1l.
5. Terminy ręalizacji stypendium szkolnego są za\eżne od terminu otz}mania
środków na ten cel z budżetu państwa, ni€ później niż:
a) do 20 grudnia danego roku szkolnego za okes od 1 wżęśnia do 3l grudnia'
b ) do dnia zakończenia roku szkolnego Ża okles od l stycznia do 30 czerwca.

$16. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w
terminach' o których mowa w $ 15 ust. 5 w sposób uzgodniony z wnioskodawc4 popzez
wypłatę gotówki, przelew baŃowy lub przekaz pocŻtowy po złożeniu oświadczenia
przez \łnioskodawcę 

' 
w którym zobowiązuj e się pfleznaczyć otrzymane środki

finansowe na cele edukacyjne.

s17.1. Stypendiun szkolne wstrz1muje się lub cofa w prz}padku ustania
przyczyn, które stanowiły podstawę plzyznania stypęndium szkolnego.

2. Rodzice ucznia' pełnoletni uczeń lub d1,rektor są obowiązani nięzwłocznie
powiadomić wójta Gminy o ustaniu przyczyn' które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.



3. Nalężności z tj4ufu nienależnię pobranego st)lendium szkolnęgo podlegają
ściągnięciu w trybie prŻepisó\ł o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4' Wysokość należności podlegającej zwlotowi olaz termin z\łTotu tej należności
ustala się w drodze dec1zji adminisLracyjnej'
5. W przypadkach szczegó]nych ' zwłaszcza ieżeli zwrot wydatków na udzielone
stypendium szkolnę w całości lub w części stanowiłby dla osoby Żobowiązanej
nadmieme obciążenie lub tez niweczyłby skutki udzielonej pomocy , właściwy organ
może odstąpić od żądania takiego zwYotu'

Rozdzial 5

TR\ts I sPosÓB UDZIELANIA zAsIŁKU sZKoLNEGo w ZALEZNoŚCI
OD ZDARZENIA LOSOWEGO

$18.1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony pfzez uprawnionych do
składania wniosków w terminie nie dłuzszyłn niż dwa miesiące od wystąpienia zdaŹenia
losowego powodującego trudną s}'tuacje materialną rodziny ucznia.

2. Zasiłek szkolny może byó plŻyftlc,Ąy niezaleŹnie od dochodu w rodzinie
wnioskodawcy.

3. W prz1padku ubiegania się o zasiłek szkolny nię nalęży załączać do liego
zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń
pomocy społecznej.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzęnia
losowego.

5. Wniosek składa się w Centrum Usług Wspólnych w Czerminie.

$l9.l. Zasiłek szkolny przyznaje wójt Gminy w formie decyzji administracyjnej.
2. W decyzji administracyjnej oheśla się wysokośó zasiłku szkolnego ijego formy .

$20.1. Zasiłek szkolny możebyć ptzyznaiy w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub
częściowej kwocie .

2. O ptzyznanil i wysokości zasiłku szkolnego decyduje organ ptryanjący
świadcŻęnie po rozpatrzeniu :

_ skutków finansowych zdarzenia losowego
- wpłytu zdarzenia losowęgo na s}.tuację materialną rodziny ucznia
- wielkości zapotrzebowania na pomoc w formie zasiłku szkolnego w Gminie.

3. Maksymalna kwota zasiłku szkolnego może być przyznana w s}tuacji:
- utraty życia przez osobę bliską 

'
- poważnej utmty zdrowia przez samego ucznia lub osobę bliską '
- utraty mienia .

4. Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi do 80 % zasiłku szkolnego
w pełnej wysokości.

5' Zasiłek szkolny może być ptzyznaiy raz lub kilka razy w roku niezależnie od
otz'm}rwanego stypęndium szkolnego , przy czym jednorazowo nie może ptzekłoczyć
maksynalnej kwoty Żasiłku szkolnego.



$21.1' Zasiłek szkolny może być przyznarry w formie świadczenia pięniężnego na
pokrycie wydatków związaiych z prccesem edŃacyjnym lub w formie pomocy
rzęczowęj o chaxaktelze edukacyjnym .

2' Zasiłek sŻkolny w formie pieniężnej możę zostać przyznany wnioskodawcy 
' 
jeżeli

zakes potrzeb edukacyjnych ncznia wyklacza poza formę pomocy rzeczowej o
cha.raktęrze edukacyjnym lub gdy organ przyznający stypendium uzna za niemoŹliwę
spełnienie warunku uprzedniego dostarczenia oryginałów faktur i inrrych dowodów
poniesionych wydatków edukacyjnych. W takich przypadkach organ przyznający zasiłek
szkolny zwalnia wnioskodawcę z obowiąku rozliczalia się z otrz1manego zasiłku
szkolnego i wnioskodawca jęst zobowiązany złożyć oś\Niadczenie , lv którym
zobowiązuje się przeznaczyć otzymane środki finansowe na cele edukacyjne.

3' Zasiłek szkolny w formie pomocy rzęczowej o charakterzę edukacyjnym
realizuje się poprzez refundację poniesionych kosŻtów.

4, Zapisy Rozdztału 4 sl3 ust' 1 7 niniejszego regulaminu stosuję się
odpowiednio.

5. Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji
administracyjnej , o którcj mowa w s19 ust'l.

6. Zasiłek szkolny w1płaca się jednorazowo w teminie 21 dni od dnia wydania
decyzji po spełnieniu warunków okeślonych w $21 ust'l _ 4 .

Rozdzial 6

PosTANowIENIA KoŃcowE

$22. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
tozdziahl 8a ustawy z dnia 7 września l991r' o systemie oświaty (Dz.U . z 2015 t. poz.
2156 z pózl' zm.) otaz pfzepisy ustawy z dnia 14 czenłca l960 r' Kodeks Postępowania
Administacyjnego ( Dz.U ' z 2016 r. poz'23 z pózn. zm. )

$23. Z dni€m wejścia w zycie niniejszej uchwał posty haci moc Uchwała NI
)o(vv13l/2005 Rady Gminy Czermin z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania pomocy mate alnej o charaktezę socjalnym dla uczniów
zamieszkĄch na terenie gminy Czermin ( Dz.Urz.Woj.Podka1packiego z 2005 r' Nr 53 ,
poz. 674 z dIila 18.04.2005 t. ).

s24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienrriku Urzędowym Województwa
PodkaĘackiego i wchodzi w zycie z dniem l sĘcznia 20l7 roku.

P lł7,Il11() D N-l cZAcy
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zalącznik nr 1 do Uchwały Nr xx96/2016
Rady Gminy w czermini€

z dnia 28 pa]ździernika 201ór'

Katalog wydatków kwalifikowanych do pomocy uczniom

l' Podręczniki'
2. zeszyty.
3. słowniki'
4. Encyklopedie.
5. Atlasy.
6. Tablic€matematyczne'
7. Lektury szkolne.
8' Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiemicz€, biurowe np' b]oki, flamasĘ, k€dki, pędzle' faTby' kl€j€,

nożyczki, papier koloro*y' t€mperówki, kalku]atory, ołówki' dfugopisy, pióra' gumki' bibuła' brystole'
papier kancelaryjny' taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, pfzybory geom€trycae' plasteljną
okładki, teczki' tuby iĘ.)'

9' specjalisrycale pomoc€ ni€zbędne do \łykonenia pracy domowej.

- 
l0- sp€€jalistycale pomoc€ ni€zbędne do pobięrania nauki np': okulary, baterie do aparatu słuchow€go'
11. Tomister (plecak szkolny).
12. Biurko do nauki' loz€sło' lampka do biuka.
13. sprzęt komputefowy' materiały eksp]oatacyjne' akcesorja' progmmy komputerowe edŃacyjn€, koszB'

napraw, koszty abonamentu ;ntemetowego.
i4. Pomoce naukowe wynikające z zinteresowań ucznia np' instrument muzyczny' lun€ta, mikroskop'
15. Obuwie sporlowe.
ló. Bluza sportowa.
17. Dres.
18. Spodnie sportowe.
19' spodenki spońowe'
20. Koszulka sportowa.
21. Mundurek szkolny.
22. odzi€ż ochronna obowiązująca na zajęciach prakrycznej nauki zawodu'
23. Zakup stroju szkolnego (biała bluzką koszula' spódnica, gamitur, spodnje galowe) dla uczniajest

pomocą rzeczową o charak€rz€ edukacyjnym w pzypadku' gdy jest to strój obowiązujący zgodnie z
regulaminem szkoły 'na podstawie zaświadczenia z€ szkoly'

24. Koszt udziafu w zajęciach edukacyjnych, terapeurycznych, rozwojowych (językowych' sportowycb'
nuzycmych, itp.)

25. Kosa Ę'jazdu na ,,zieloną szkołę'''
.' 26. Kosa udzjału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, iĘ.

27. całkowite ]ub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobjeraniem nauk poza miejscem
zamieszkania (dotyczy ł1ko uczniów szkól ponad gimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

wydatki kwalifikowane do pomocy materialnej dla u€zniów nie są rł formie zamkniętego katalogu' gdyŹ

ich rodzaj zaleł od potrzeb ucznia. Powyższy katalog majedynie charakter informacyjny' aby ułatwić wybór

formy.
odzież może stanowjć pomoc o charakterze €dukacyjnym jedynie w sytuacji gdy lviąże się w sposób

ocłwisty i bezpośredni z pocesem edukacji ucznia. Zakup codziennej odzieł, umożliwia.jącej ucaliowi
uczęszczanie do szkoly (kurtka' buty) naleŹy do zakesu pomocy społecznej i nie może być finansowana w
ramach pomocy malerialnej dla uczniów.

słpendium szkolne i zasiłek szkolny nie mogą zostać ptze7naczane na wsparcie matefialne rodzin
znaiduiących sję w ciężkiej s}tuacji' w ich codziennej egzystencjj, ale na pomoc uczniowi w dostępie do
€dukacji, Ęłównywaniujego szans edukacyjnych- pomimo niekoźyshej s}tuacji finansowej rodziny.

Realizac.ja pomocy materialnej dla uczniów polega na refundowaniu kosŻów edukacyjnych poniesionych
przez rodziców' Najczęstszym dokumentem refundacji jest faktura VAT ]ub rachunek.


