
 WEWNĘTRZNY REGULAMIN  WYDATKÓW/ ZAKUPÓW  

ZREALIZOWANYCH W RAMACH PRZYZNANEGO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU  

 

1. Stypendium szkolne jest przyznane tylko i wyłącznie na cele edukacyjne. 

2. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 

a.) “Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi zajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub rodzina niepełna, 

zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa albo patologia społeczna.” 

b.) “Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

w tym wyrównawczych, wykraczających poza plan nauczania, a także zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, 

zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych, w tym tzw. “zielonych szkół”, 

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu podręczników szkolnych 

i pomocy edukacyjnych, w tym w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, 

plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, abonamentu 

internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły 

oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez 

dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji ucznia, 

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu edukacyjnych programów 

komputerowych, zakupu komputera lub urządzeń z nim pokrewnych. 

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne jest określona w Uchwale Rady  Miasta w sprawie określenia szczegółowych 

warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających 

naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska na dany rok szkolny.  

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny 

ucznia. 

Do dochodu wlicza się: 

1. Wynagrodzenie za pracę (netto za m-c sierpień); 



2. Emerytura, renta inwalidzka; 

3. Świadczenia przedemerytalne; 

4. Świadczenia rodzinne (osoba, która nie pobiera świadczeń rodzinnych, dostarcza z MOPR-u 

zaświadczenie, że nie pobiera odpowiednich zasiłków); 

5. Zasiłki (np. okresowy, stały) i dodatki z pomocy społecznej (osoba , która nie pobiera zasiłków i 

dodatków, dostarcza z MOPR-u zaświadczenie, że nie pobiera takich zasiłków lub dodatków); 

6. Zasiłek dla bezrobotnych (osoba bezrobotna, która nie jest zarejestrowana w UP lub nie pobiera 

zasiłku, dostarcza z Urzędu Pracy zaświadczenie, że nie jest zarejestrowana w UP lub nie pobiera 

takiego zasiłku); 

7. Dodatek mieszkaniowy itp.; 

8. Alimenty i świadczenia alimentacyjne; 

9. Dochód z gospodarstwa rolnego; 

10. Dochód z działalności gospodarczej - Urząd Skarbowy; 

11. Inne dochody. 

W przypadku wykonywania w sierpniu pracy dorywczej można złożyć oświadczenie o wysokości 

uzyskanych dochodów za wykonaną pracę dorywczą. 

Świadczenie wychowawcze 500 + nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa 

do stypendiów szkolnych. 

3. W ramach przyznanego stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej  

Nr 2 w Słupsku, ustala się, iż należy zrealizować przyznaną kwotę na  następujące rzeczy: 

a.)  zakup książek  (lektur, słowników, publikacji, atlasów, encyklopedii itd.) 

b.) zakup komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych 

wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium 

c.) na dodatkowe zajęcia edukacyjne poza szkołą ( nauka języków obcych, zajęć sportowych, 

artystycznych) 

d.) sprzęt sportowy, odzież sportowa wyłącznie dla uczniów trenujących w klubach sportowych np. 

kimono dla ucznia trenującego karate, rękawice bokserskie dla ucznia trenującego boks, specjalne 

obuwie dla ucznia trenującego piłkę nożną, itd. - NIEZBĘDNE JEST ZAŚWIADCZENIE Z KLUBU,  W 

KTÓRYM TRENUJE DZIECKO 

e.) wycieczki szkolne, klasowe, wyjścia do kina, teatru, rodzic ma obowiązek opłacać z Rządowego 

Programu 500+ 



f.) zeszyty, przybory szkolne – zakup artykułów papierniczych, przyborów szkolnych nie może                

w semestrze przekroczyć ½ wartości przyznanego stypendium 

g.) obuwie zmienne do szkoły – 1 para w semestrze, kwota zakupionego obuwia, nie może 

przewyższać miesięcznej kwoty jaka została przyznana w ramach stypendium 

h.) odzież, obuwie na basen (w ramach zajęć szkolnych) – 1 komplet w semestrze w danym roku 

szkolnym 

i)  plecak szkolny – tornister,  

j.) strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego ( krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawkiem 

oraz dres) – 1 para na semestr 

k.) kalkulator 

l.) innego rodzaju pomoce edukacyjne  

ł.) zakup biletu miesięcznego komunikacji publicznej  

m.) zakup komputera, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego – 1 urządzenie na rok szkolny 

n.) instrumenty muzyczne  

o.) abonament internetowy 

p) globus 

r.) gry edukacyjne 

UWAGA!      Uczniowie z oddziału sportowego mogą zakupić w ramach stypendium:  

•     czapeczkę z daszkiem,  

•     czapkę cieplejszą (zakrywającą uszy),  

•     rękawiczki do biegania,  

•     kurtkę przeciwdeszczową z kapturem,  

•     5 koszulek z krótkim lub długim rękawem,  

•     2 pary krótkich spodenek sportowych lub krótkich getrów,  

•     1 para getrów długich  

•     2 pary dresów (lub oddzielnie zakupione 2 pary spodni dresowych i 2 bluzy dresowe),  

•   2 pary obuwia: halówki (tenisówki z białą podeszwą lub typowe buty na halę) oraz buty 

terenowe typu „adidasy” 

•     kolce lekkoatletyczne  



•   strój na basen: czepek, klapki, okulary do pływania, kąpielówki (chłopcy), strój pływacki 

(dziewczęta),  torba lub plecak sportowy  

 

PROCEDURY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2, IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W SŁUPSKU 

 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: 

 a.) złożenie wniosku przez rodzica/ prawnego opiekuna o przyznanie pomocy materialnej                                

w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez organ prowadzący 

b.) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych 

członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku  

( kwoty brutto z miesiąca SIERPNIA). 

2. Rodzice/ prawni opiekunowie wnioski składają w sekretariacie szkoły. 

3. Złożenie wniosku  potwierdza się pieczątką z datą wpłynięcia dokumentu do szkoły. 

4. Pedagog szkolny  monitoruje i weryfikuje złożone wnioski przez rodziców/prawnych opiekunów. 

Sprawdza poprawność wypełnienia wniosku oraz sprawdza niezbędne zaświadczenia o uzyskanych 

dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego 

5. Pedagog szkolny przygotowuje listę  osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej                           

o charakterze socjalnym do organu prowadzącego według daty złożenia wniosku 

6. Rodzic/prawny opiekun po otrzymaniu decyzji dotyczącej przyznania stypendium socjalnego                   

dla swojego dziecka składa do pedagoga szkolnego faktury zakupu niezbędnych rzeczy o charakterze 

edukacyjnym 

7. Pedagog szkolny sprawdza poprawność złożonych faktur, po czym kwalifikuje je bądź nie.                  

Na tej podstawie przygotowuje listę wypłat poniesionych kosztów przez rodziców/ prawnych 

opiekunów. 

6. Zwrot poniesionych kosztów/ wydatków zrealizowanych w ramach stypendium szkolnego jest 

wypłacane zgodnie z wewnętrznym szkolnym regulaminem 

7. Wypłaty poniesionych kosztów/ wydatków zrealizowanych w ramach stypendium szkolnego, 

dokonywane są 2 razy w miesiącu, zgodnie z przygotowana wcześniej listą osób uprawnionych do 

otrzymania zwrotu poniesionych wydatków 

 



 

 


