
Uchrvsla Nr XXII/I | 7/2016
Rady Gminy w cz€rminie

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materia|nej o charaktcrze socjalnym
dla uczniów zamieszkałch na terenie gminy Czermin

Na podstawie ań' 18 ust' 2 pkt l4a i 15 w związtu z ań. 40 ust' l ustawy z dnia 8 marca
l990r. o samorządzie gminnyl (tj. Dz. U. z 2016 r. poz' 446 zpó^. zm.) oraz art. gofustawy
z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty (tj. Dz'u. z 2015 r' poz.2156 z późn. zm.)
uchwala się' co następuię

$l.Uchrvala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakt€rze socjahym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy cz€rmin w blzmieniuI

Rozdzial 1

POSTANOWIENIA WSTEPNE

$ 2. Ilekroć w regulaminiejest mowa bez bliższego okleślenia o:
l) ustawie _ naleŻy przez to rozumieć ustawę z dnia'1 wrz'eśnia l99lr' o systemie

oświaty (Dz'U. z 2015 t. poz.2156 zpóżn. zm.)
szkole - należy przez to lozumieć szkoły publicznę i niepubliczne o
uprawnieniach szkól publicznych dla młodziezy i dorostych oraz szkoły
niepubliczne nieposiadające uprawnień pubJicznych dla młodzieży i dorosłych,
kolegiach - należy przęz to rozumieć ko]egia pracow ików służb społecznych,
ośrodkach - naleŻy plzez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki
umożliwiające dzieciom i młodzieży' o których mowa iv ań. 16 ust 7 ustawy' a
także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z
niepęłnosprawnościami splzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki,
uczniu - należy przęz to rozuinieć takŻ słuchaczy koIegiów i wychowanków
ośrodków zamieszkałych na tęrenie gminy czermin,
dyrektorŻe - naleŻy przez to rozumieć dyrektora szkoły, a taloe dyrełlora
kolegium iośrodka. do klórego uczęszcza uczeń.
podmiocie uprawnionym do skladania wniosków o przyzoanie pomocy
mat€rialnej - należy przez to rozumieć odpowiednio rodziców ucznia,
pełnoletniego ucznia lub odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowrrików
służb spolecznych lub ośrodka'
maksymalnym miesięcznym stypendium szko|nym _ należy przez to 

'ozumieć200% kwoty, o której mowa w ań. 6 ust'2 pkt 2 uslawy z dnja 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz'U.z 2016r. poz.l5l8 zpóżn. z]n.),
minimalnym miesięcznym Śrypendium szkolnym - należy ptzez to rozumieć
80% kwoty o któIej mowa w art. 6 ust'2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinn ych (Dz.U. z 2016r. poz.l5l8 zpóżn. zrrl.)'

2)

3)
4)

s)

6)

7)

8)

9.)



l0) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego _ naleł
przęz to roz]utnjeć kwotę o której mowa w art. 8 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z2016 r. poz' 930 zpóźn' zm.)

11) innych okolicznościach ia]eży ptzEz to rozumieć występujące w rodzińe
bezrobocie' niepełnosprawność, ciężką lub długotwałą chorobę, wielodzietność'
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo _ wychowawczych, alkoholiŻm
lub narkomania' niepełność rodziny lub wystąpiło zdarzenie losowe ,

12) wnioskodawcy _ należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składnia
wniosku o przyznanie pomocy mate[ialnej, który złożył wniosek,

13) zdaneniu |osowym - należy pflez to rozumieó nagłe wystąpienie innych
okoliczności, które powodują fudną q'tuację matedalną oraz klęski zywiołowe,

14) makśymaln€j jednorazowej kwocie zaśilku szkolnego _ naleŻy roznmieć przez
to pięciokotność kwoty, o któIej mowa w art' 6 ust'2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz'U' z2016 t. poz' 1518 zpó^.
zm.),

15) stypendyście _ naleŻy pfzez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium
szkolne lub zasiłek szkolny,

ló) rodzinie - nalęży przęz to rozumięć osoby spokewnione lub niespokewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodalując€,

17) kwocie bazow€j _ należy przęz lo lozumieć kwotę o któIej mowa w ań' ó ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz'U. z
2016 r. poz. l5l8 z pózn. zm.), która jest podstawą do obliczania miesięcznej
wysokości stypendium.

Rozdzial 2

sPosÓB USTALENIA wYsoKoŚcl STYPENDIUM szKoLNEGo w
ZALEżNoŚcI oD sYTUAcJt MATERIALNEJ UczNIÓw l lCH RoDZIN oRAZ

lNNYcH oKoLlcZNoŚcr

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

2' wysokość stypendium szkolnegojest zalezna od dochodu i innych okoliczności
występujących w rodzinie'

Dochód na osobę w rodzinie
uprawniający do przyznania
stypendium szkolncgo ,o którym mowa
w S 2 ust.l okt 10

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
% kwoty' o krórej mowa w s 2 ust'l pkt 17

do 30o/" do 20OV"

powyżej 30%" d.o 60%" do t50%

powyżej 600/0 do 100o/o do l20Yo



3. Jeżeli w rodzinie \łystępują co najmniej tŹy okoliczności , o których mowa
w $2 ust.l pkt l l niniejszej uchwĄ ' miesięczną wysokość stypendium można
podwyższyć fiezdeżnle od wysokości dochodu do 200% kwoty' o której
mowa w 52 ust.l pkt 17.

4. w pŹypadku występowania okoliczności o jakich mowa w s2ust.l pkt l l
naleŹyje udokumentować w sposób opisarry poniżej :

5. Potwierdzeniem występowania okoliczności możę być lównięż oś\łiadczenię
wnioskodawcy składane pod rygolem odpowiedzialności kamej , z tyrn Że otcan
może zwrócić się o udokumentowanie okoliczności.
6. Brak udokumentowania skutkować będzie nie uwzględnieniem występo\łaoia danej
okoliczności w Iodzinie.
7, Dopuszcza się przyjęcie kwoty minimalnej stypendium szkolnego wyższej od
obowiązujących przepisów w sluacji , gdy Rozporządzenie Rady Ministrów
zwiększa kwoty zasiłku rodzinnego, w loku szkolnym na który przyznawane jest
stypęndium szkolne.
8' odpowiednio wyższą kwotę stypęndium szkolnego (zależną od kwoty zasiłku
rodzinnego) przyjmuje się od daty zwiększeńa kwoty zasiłku rodzinnego w okresie
danego roku szkolnego.
9. W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze
środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie
z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekacza
dwudzięstokotności kwoty bazowej, a w przypadku słuchaczy kolegiów
osiemnastokrotności kwoty bazowej.

Rozdzial 3

FoRMY w JAKlcH UDztELA slĘ STYPENDlUM szKoLNE w zALEżNoŚcl oD
PoTRzfB UcZNIow ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY

$4. sqlrendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie, o
których mowa w ań. 90d ust-2 i ust.5 ustawy pożądanych plzez wnioskodawcę

okoliczności Przykłady udokumentowania
- bezrobocie zaświadczenię z PUP, kańa aktywności

bezrobotneso
- njepęłnosDra\łnośc orzeczenie o niepelnospra\łłtosci
_ cięzka lub długotrwała choroba zaświadczenie lekarskie , wypis ze

szDitala
_ WielodŻietnośó Karta Dużej Rodziny , Decyzja GOPS o

ptzyznaniu dodatku do zasiłku
Iodzinnęgo t),tufu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnei

- brak umiejętności wnełniania funkcji
oDiekuńczo-wvchowawcŻvch

wyrok sądu o ograniczeniu praw
rodzicielskich

- alkoholizm lub narkomania zaświadczenie I€kalskie
- rodzina niepełna wvrok sadu . al(t Żeonu
- wystapiło zdarzenie losowe zaświadczenie odoowiednieso orsanu



$5. Stypendium szkolne może być udŻielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego
poĘcia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęia
realizowane w szkole w ramacb planu nallczada, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakteŹe informatycznym, technicznym,
przedmiotowym, artystyczn}m, spońowym lub turystyczno - kajoznawczym
organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe olaz inne placówki, które prowadą
działa|ność statutową w tym zakrcsie.

só. stypendium szkolne udzielone w formie pomocy rzrczowej o chalakterze ędukacyjnym
rnoże dotyczyć w szczególności całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu
podręczrtików oraz innych przedmiotów ściśle zńązanych z procesem edukacyjnym w szkole
do któĘ r-rczęszcza uczeń.

$7. Stypendium szkolne udzięlone w formie całkowitęgo lub częściowego pokrycia kosŹów
związanych z pobieraniem nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i kolegiach poza miejscem
zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania \ł,intemacie, bursie lub stancji'
kosztów zakupu posiłków' kosŹów dojazdów do szkół środkami komurrikacji zbiorowej.

Rozdzial 4

TRYB I sPosÓB UDZIELANIA STYPENDIUM szKoLNEGo

$8.1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez:
a) rodziców ucznia,
b) pełnoletniego ucznią
c) odpowiednio dyrektora .

2. St1pendium szkolire możę być również pęyznawane z rrizęd:r',
3. Wniosek o którym mowa w ust. l składa się w seketaliatach szkoł i gimnazjum dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z cminy częrmin oraz w centlum Usług
Wspólnych w Czerminię dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów
w telminie do dnia l5 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy
kolegiów _ do dnia 15 października danego roku szko|n€go.
4. W uzasadnionych przypadkach takichjak :

- choroba ,

- zdarzenie losowe uniemożIiwiając€ dotrzymanie terminu ,
- pogorszenie s).tuacji finansowej rodziny ,
_ inne okoliczności niezależne od wnioskodawcy
wniosek o ptzyznanie st}pendium możę być złożony po upływie teminu, o

którym mowa w ust. 3.
5. leżeli organ przynający świadczenie, uzna złożenie wniosku po terminie za zasadne,
stypendium szkolne może zosLać ptzyznane nie wcześniej , niź od miesiąca złożenia
wniosku.
6. Warunkiem ubiegania się o ptzyznanie pomocy mate alnej o charakterze socjalnym
dla ucŻniajest złożenie kompletnego wniosku, który w szczególności powinien
zawierać:

a) imię inazwisko ucznia ijego rodziców,
b) miejsce zamieszkania ucznia.



c) dane uzasadniające prŻyznanie świadczenia Pomocy materjalnej' w rym
zaświadczenię albo oświadczenię o \łysokości dochodów lub zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pienięŹnych z pomocy społecznej'

d) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inrrą niz forma pieniężna'
e) udokumentowanie okoliczności , o których rnowa w $3 us1.4 o ile występują.
7. wzóI wniosku może ulegać zmianie i stanowi jedy e pomoc dla wnioskodawców
do skorzystania z gotowego wzoru , jest dostępny we wszystkich miejscach składania
wniosku.

s9. st}?endium szkolne przyznaje wójt 
' 
w formie decyzji administracyjnej.

$10. W decyzji przyznającej pomoc socjalną dla ucznia okleśla się w szczególności
jego wysokość, formy , okresy rcalizacji oruz terminy wypłaty, a takŹe pouczenie o
obowiązku poinformowania wójta Gminy o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę
do przyznania sq?endium szkolnego.

$l1. W przypadku uczniów , którzy w trakcie lrwania roku szkolnego osiągają
pełnoletniość przy wydawaniu decyzji wiek slypendysty określa się na dzień
składania wniosku'

$l2.1. Pomoc materialna charakterŻę socjalnym wypłacana jest lub prze]ewana na
wskazany przez \ł,rrioskodawcę rachunek bar*owy - w przypadku formy świadczenia
pieniężnego , natomiast w prŻypadku innych form po wcześniejszym przedstawieniu
dokumentów potwi€rdzających proniesione koszty na cele edukacyjne z
zastrzeżeniem ust'5'

2. Dokumenty upoważniające do zwTotu poniesionych kosŹów :

- imienna faktura VAT _ opłacona ( wystawiona na rodzica lub ucznia ) '_ imierrny rachutek - opłacony ( wystawiony na rodzica lub ucznia ) '
- pisemne oświadczenie rodzica lub pełnoletniego ucznia , potwierdzone przez szkołę
o poniesionych kosztach w związku z uczestnictwem ucznia w wycieczkach
szkolnych, wyjściem do kina, teatru i innych formach edukacji olganizowanych
przez szkołę na kosz! rodziców lub pełnoletniego ucznia,
_dowód \Ą?łaty ,
- wyciąg przelewu dokonanego przez konto intemetowe ( opis t)'tułu pŹelewu
powinien wskaŻywac cel edukacyjny ).
-umowa kupna_ sprzedaą ( np. w prz1padku zakupu uż1rvanych podręczników ) ,
- pisemne oświadczenia do wysokości 50 %o przyznalej kwoty świadczenia ( po
zaokĘgleniu w górę do pełnej kwoty złotych ) ,

- inne dokumenty będące dowodem poniesionych kosztów na ce] edukacyjn} ,

uzgodnione i zatwierdzone pzez otgan przyznający świadczenie '
3. w plŻ}?adku posiadania wyłącznie palagonu lub biletu na okaziciela w)łnagane

jest dodatkowo pisemne oświadczenie wskazujące nab1.rłcę i przeznaczenie prodŃtu
4. W prąpadL_u zakupu pomocy specjalistycznych lub teŹ zakupu prcduktów o

obcobrzmiącej nazwie ( np. altykuły spoż}ałcze do wykonania pracy dyplomowej w
szkole gastronomicznej , nazwy podręczników do języków obcych ) nalezy
dodatkowo opisać - ro dzaj i cel ptzeŻnaazenia pomocy edukacyjnej .

5. W przypadkach uzasadnionych , na wniosęk lodzica |ub pełnoletniego ucznia ,
świadczęnie może być wyplacone w formie zaliczki , pod warunkiem zobowiązania
się \łnioskodawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty
na cel edukacyjny.



6. Dowody poniesienia wydatków w miesiącu lipcu i sierpniu będą uwzględnianę do
rozliczenia stypendium ptzyznanego na kolejny rok szkolny ( z wyłączeniem opłat za
abonament intemetowy , któIy uwzględnia się od miesiąca września danego roku
szkolnęgo ).
7. Celem ułatwienia rłyboru fomy pomocy uczniom sporądzono katalog wydatków
kwalifikowanych do tego rodzaju pomocy załącznik Nr l do Ręgulaminu -

$l3'st}?endium szkolne przyznaje się na okres nie dluższy niź od września do czcrwca
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dluższy niż od
października do czerwca w danym roku szkolnym.

sl4.l. stypendium szkolne pżyznane w formach, o których mowa w Roztlziale 3 $$5-7
regulaminu udziela się w szczególności poprzez refundację poniesionych kosŹów'
2. Refundacji dokonuje się w ratach lub jednorazowo na podsta\łie przedłożonych
dol_umentów ' o których mowa w śl2 ust.2 niniejszego regulaminu w terminach, o
których mowa w ust. 5 .

3' Refundacja kosŹów wyszczególnionych w dokumentach , o których mowa w ust. 2
zostanie dokonana, jeżeli spełniają one nastęujące warunki:
a) dotyczą okesu najaki przyznane jest stypendium,
b) są zgodne z formami okleślonymi w decyzji , októĘmowaw$ l0.
c) ceny przyjęte w dokunentach, o których mowa w ust. 2 są racjonale. wiarygodne

i nie odbiegają od cen obowiązujących na rynku'
4. Refundacji , o której mowa w ust. l dokonuje się do wysokości stypendium
szkolnego w decyzji , októĘ mowaw $9.
5. Terminy realizacji stypendium szkolnego są za]eżne od lerminu otrzymania
środków na ten cel z budżętu państwa, nie póŹniej niż:
a) do 20 grudnia danego roku szkolnego za okres od l \Tześnia do 31 grudnia,
b ) do dnia zakończenia roku szkolnego za okes od l stycznia do 30 czerwca .

sl5. so?endiun szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężn€go wypłaca się w
terminach, o których mowa w s l4 ust. 5 w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprŻęz
wypłatę gotówki, przelew bankowy lub przękazpocz\o\ry po złożeniu oś\łiadczenia
przez wnioskodawcę , w którym zobowiązuje się przeznacŻyć otrzymane środki
finansowę na celę edukacyjne.

$16.|. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Rodzice ucznia' pełnoletni uczeń lub dyrektor Ę obowiązani niezwłocznie
powiadomić wójta Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.

3' Należności z t}.tułu nięnależnie pobrane8o stypendium szkolnego podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnyrn w administracji'

4. wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tęj należności
ustala się w drodze decyzji adminisracyjnej'

5. W przypadkach szczególnych 
' 
zwIaszczĄjeżęli zwrot wydatków na udzielone

stypęndium szkolnę w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej
nadmieme obciążeńe |ub też ni\łeczyłby skutki udzielonej pomocy , właściwy
olgatr może odstąpić od żądania takiego zwrotu'



Rozdział 5

TRYB I sPosÓB UDZIELANIA zAstŁKU sZKoLNEGo w zALEZNoŚcl
OD ZDARZENIA LOSOWEGO

$17.l. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony pnez uprawnionych do
składania wniosków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpięnia zdarzęnia
losowego powodującego trudną s},tuacje materialną rodziny ucznia.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od dochodu w rodzinie
wnioskodawcy.

3' W prz1padku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy załączać do nięgo
zaświadczeń o wysokości dochodów, ałli zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń
pomocy społecznej.

4. Do wniosku nalężry do|ączyć dokumenty potwierdzające zaistnienię zdarzenia
losowego.

5. Wniosek składa się w centrum Usług wspóInych w częrminie.

$l8'l. Zasiłek szkolny przyznaje wójt Gminy w formie decyzji adrninistracyjnej'
2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego ijego formy .

$l9.l. Zasiłek szkolny może być plzyzĄaĄy w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub
częściowej kwocie .

2. o przyznaliu i wysokości zasiłku szkolnego decyduje olgm pftyz!^jący
świadczenie po rozpatrzeniu :

- skutków finansowych zdarzenia losowego
_ wpływu zdarzenia losowęgo na sytuację mate alną rodziny ucznia
_ \łielkości zapotrŻebowania na pomoc w formię zasiłku szkolnego w Gminie.

3. Maksymalna kwota zasiłku szkolnego może być przyznana w sytuacji:
- utraty życia przez osobę bliską '
- poważnej utraty zdrowia przez samego ucznia lub osobę bliską ,

- utraty mienia .

4' Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi do 80 oń zasiłku szkolnego
w pelnej wysokości.

5' Zasiłek szkolny możę być przyznany raz lub kilka razy w loku niezależnie od
otrzymywanego st}?endium szkolnego , przy czym jednorazowo nie może vzekroczyć
maksymalnej kwoty zasiłku szkolnego.

s20.l. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnęgo na
pokrycie wydalków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym .

2. Zasiłek szkolny w formie pieniężnej może zostać pżyznany wnioskodawcy 
' 
jezeli

zakres potrzeb edukacyjnych ucmia wykracza poza formę pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym lub gdy organ przyznający stypęndium uzna Ża njęmożliwe
spełnienie warunku uprzedniego dostalczęnia oryginałów faktur i innych dowodów
poniesionych wydatków edukacyjnych. W takich przypadkach organ przyznający zasiłek
szkolny zwalnia \ł'nioskodawcę z obowiązku rozliczaria się z otrzymanego zasiłku
szkolnego i wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie , w którym
zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane śrcdki finansowe na cele edukacyjne'



3. Zasiłek szkolny \ł formie pomocy tzecmwej o chatakterzę edukacyjnym
realizuje się poprzez refundację poniesionych kosŻów.

4. Zapisy Rozdziału 4 $l2 ust. l - 7 niniejszego regulaminu stosuje się
odpowiednio.

5' Refundacji dokonuję się do wysokości zasiłku szkolnego okeślonego w decyzji
administracyjnej ' o której mowa w $l8 ust.1'

ó. Zasiłek szkolny wypłaca się jednorazowo w terminie 2l dni od dnia wydania
decyzji po spełnieniu warunków określonych w s20 ust.l - 4 .

Rozdzial6

PosTANowIENIA KoŃcowE

$2l. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uch{,ała Nr xxvvl3l/2005
Rady Gminy Qzermin z dnia Il marca 2005 roku w sprawie pryjęcia regulaminu
udzi€lania pomocy matęńalnej o chaiakteŹe socjalnym dla uczniów zamieszkĄch na
tereńe gminy czemin ( Dz. Urz. woj. PodkaĘackiego z 2005 r. Nr 53 , wz.674 zdnia
18.04.2005 r.)

$22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa
Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 20l7 roku.



Zalłcznik nr l do regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na tęrenię gminy Czermin

Katalog wydatków kwa|ifikowanych do pomocy uczniom

l. Podręcz ki.
2. Zeszyty.
3. słowniki'
4. Encyklopedi€.
5. Atlasy.
ó. Tablice matematyczne.
7. Lektury szkolne.
8' Artykuły szkolne (piśmiennicze' papiemicze, biurowe np- bloki' flanaslry' kedki' pędzle' farby' kleje'

nożyczki' papier kolorowy, temperówki, kalkulatory' ołówki' dfu8opisy. pióra' gumki. bibuła, brystole,
papier kancelaryjny' laśma kl€jąca' Papier m'limetroł7' korektory, prąvbory 8eometryczne, plasteliną
okładkj' teczki' tuby iĘ')'

9. specjalistyczne pomoce niezbędne do *ykonania pracy domowej'
l0' specja]istyczne pomoce niezbędne do pobieńnia naukj np.i okulary, baterie do aparatu sfuchowego.
1l' Tomist€r (ple€ak szkolny).
l2' Biurko do nauki, krzesło' Iampka do biurka.
l3. sprzęt komputerowy' mateńały eksp]oatacyjn€' akc€soria, progamy komput€fow€ eduka€yjne' koszty

napra\ł, koszty abonamenfu inl€melowego.
14- Pomo€e naukow€ wynikające z zainteresowań ucznianp' instrumen! muzyczny' luneb' mikroskop.
15. obuwi€ sportowe'
ló. BluzA spońowa'
17. Dres.
18. Spodnie sportowe.
19. spodenki spońowe'
20. Koszulka sportowa.
21. MMdurek szkolny.
22' odzieŻ ochronna obo\łiązująca na zajęciach plaktycznej nauki zawodu.
23- Zakup stroju szkolnego (biała bluzka' koszula' sPódnica' gamilut spodnie galowe) dla uczniajesl

pomocą rzeczową o charakerze edukacyjnym w Przypadku' gdyjest to strój obowiązujący zgodnie z
Iegulamin€m szkoły na podstawie zaświadczenia ze szkoły'

24' Koszludziału w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rozwojowych (językowych, sportowych'
muzycznych, itp.)

25' Kosa wyjazdu na,.zieloną szkołę".
26. Koszt udziału w tłycieczkach szkolnych' bilet do kńa' teatru, muzeum' iĘ.
27' całkowit€ lub częściowe PoĘcie kosztów związanych z pobieraniem nauk poza miejscem

zamieszkania (dotyczy ty]ko uczniów szkól ponad gimnazjalnych i sluchaczy kol€giów).

wydalki kwalifikowane do pomocy nalerialnej d]a ucŻniów nie są w formie Żamkniętego katalogu' gdyż
ich rodzaj zaleł od potrzeb ucznia' Powyższy kata|og majedynie charakter informacyjny' aby ułalwić wybór
formy.

odzieŻ moŻe stanowić pomoc o chamkt€rz€ edułacyjnym j€dynie w s}łuacji gdy wiąŹ€ się w sposób
ocrywisty i b€zpośredni z procesem edukacji ucmia. zakup codziennej odŻiea, unoŻ]iwiającej uca'iowi
uczęszczanie do szkoty (kurtka, buty) nal€ży do zak€su pon]ocy społecznej i nie może byó finansowana w
ramach pomocy materialn€j dla ucatiów.

srypendiurn szkolne i zAsiłek szkolny nie mogą zostać $zeznaczone na wsparcie materialne rodzin
znajdujących się w cięzkiej syuacji' w ich codziennej egł'slencji. ale na pomoc uczn;owi tv doslępie do
€dukacji, vyrównywaniu jego szans edukacyjnych- pomimo niekorzystnej s}1uacji finansowej rodziny'

Realizacja pomocy materiaInej dla ucznió\ł pol€ga na refundowaniu koszlów edukacyjnycb poniesionych
przez rodziców' Najczęstszym dokumentem refundacjijest faktura VAT lub rachunek.


