Ważne informacje na temat szkolnych stypendiów socjalnych
Charakter pomocy materialnej: socjalny
Dla kogo?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie oraz 701 zł dla osoby samotnie
gospodarującej (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Obrowo.
Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Obrowo.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna
kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych z późniejszymi zmianami)
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje
stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią
podstawę przyznania stypendium
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Dokumentowanie wydatków:
Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by
np. plecak, itp. miały adnotację „szkolne”, a buty „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego

przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na
odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.
W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem czy kartą płatniczą niezbędne jest wraz z
rachunkiem / fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu, czy potwierdzenia
dokonania płatności kartą płatniczą.
Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej:
„... Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą
się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia
trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi
dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być
finansowany w ramach stypendium szkolnego”.
Nie będą uwzględniane wydatki niezwiązane z celami edukacyjnymi np. okulary korekcyjne, wkładki
ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie i odzież codziennego użytku,
śpiwory, namioty, ręczniki, meble, wyżywienie w szkole, odzież i obuwie codziennego użytku,
chociażby miały adnotację „sportowe, np. sweter sportowy, kurtka sportowa, itp.
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
• nazwę wystawcy,
• datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie
podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne,
• numer dokumentu,
• imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko
rodzica ucznia lub opiekuna prawnego,
• pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp.
miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie
umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca
umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:
imiennych faktur, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych.
W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer, biurko) od osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową
kupna-sprzedaży.
Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i
pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot
poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne)
potwierdzających ich powstanie i wysokość.
Świadczenie wychowawcze 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do
stypendium szkolnego.

