Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym.
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
● całkowitego lub częściowego 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;
● całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczy kolegiów).
Natomiast zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym
Co do zasady pomoc materialna ma charakter pomocy przedmiotowej, winna być
udzielana w postaci refundacji poniesionych wydatków o charakterze edukacyjnym. Oznacza
to zatem, że pomoc w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego może być
udzielana w celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w:
● dodatkowych
zajęciach
wyrównawczych,
sportowych,
tanecznych,
recytatorskich, kółkach zainteresowań, kursach językowych,
● „zielonej szkole”,
● wycieczce szkolnej,
● wyjściach do muzeum, galerii, kina lub teatru zorganizowanych przez szkołę,
● koloniach edukacyjnych i obozach edukacyjnych (np. językowych lub
sportowych) - w razie wątpliwości, ocenę charakteru konkretnego wyjazdu
należy dokonać w oparciu o program przygotowany przez organizatora i
przedłożony przez wnioskodawcę.
Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być zakup:
● tornistra (plecaka), zeszytów, przyborów szkolnych,
● podręczników,
encyklopedii,
atlasów
historycznych/geograficznych,
słowników,
● lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania
ucznia,
● prenumerata prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia
(np. National Geographic),
● instrumentów muzycznych (z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych
oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania w formach
zorganizowanych,
np. w kołach zainteresowań, a przynależność do
tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem),
● sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera,
● oprogramowania komputerowego,
● sprzętu audio, jako pomocniczego do nauki języków obcych, jeżeli
wykorzystywane programy nauczania w szkole lub placówce pozaszkolnej
wymagają pracy własnej ucznia ze sprzętem audio potwierdzonego przez

●
●

●

●

nauczyciela prowadzącego zajęcia,
biurka szkolnego, krzesła szkolnego, lampki na biurko,
stroju na zajęcia wychowania fizycznego składającego się ze spodenek i
koszulki, ewentualnie dresu sportowego (bluza dresowa + spodnie dresowe)
zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem zajęć wychowania
fizycznego i wymaganiami szkoły,
obuwia na zajęcia wychowania fizycznego w postaci trampek/halówek zgodnie
z obowiązującym w placówce regulaminem zajęć wychowania fizycznego i
wymaganiami szkoły,
obuwia na zmianę w postaci trampek/halówek zgodnie z wymaganiami szkoły,

Łączna wartość wydatków na obuwie i odzież przeznaczoną na zajęcia wychowania
fizycznego oraz na obuwie na zmianę, objętych refundacją, nie może przekroczyć
równowartości 40 % kwoty przyznanego świadczenia, tzn. stypendium szkolnego lub
zasiłku szkolnego. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów szkół sportowych i klas
sportowych oraz uczniów – zawodników szkolnych klubów sportowych.
stroju galowego obowiązującego zgodnie z wymaganiami szkoły,
sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty
i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność
do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. zakup
kimona dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo),
● aparatu fotograficznego, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni
z udziałem w zajęciach z fotografii prowadzonych w kole zainteresowań,
a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem,
● biletów
imiennych
komunikacji
miejskiej
dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych.
Ponadto pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być także:
● opłata za dostęp do usług internetowych, w tym: abonamentu internetowego
oraz opłata za instalację internetu,
● naprawa komputera,
● zakup tuszu/tonera do drukarki,
● opłata za udział w balu studniówkowym, balu gimnazjalnym,
● opłata rekrutacyjna na studia.
●
●

Nie mogą stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i
obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, spodnie, buty),
ponieważ udzielanie pomocy w tych formach należy do zadań z zakresu pomocy
społecznej.
Ponadto nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:
● zakupu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odtwarzaczy: mp3, mp4,
dvd, telewizorów, zestawów kina domowego, kamer internetowych,
konsol: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, rowerów, rolek, okularów,
leków, żywności,
● kosztów instalacji telewizji satelitarnej,
● kosztów utrzymania mieszkania,
● kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
● wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym.
Przedstawione powyżej wyliczenie wydatków refundowanych za pomocą stypendium

szkolnego i zasiłku szkolnego MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER PRZYKŁADOWY.
Lista ta może zostać rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Zespołu do
Spraw Pomocy Materialnej dla Uczniów w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół
w Łodzi.
Uruchomienie środków na wypłatę zarówno stypendium szkolnego, jak i zasiłku
szkolnego winno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
a) fakturą VAT,
b) rachunkiem IMIENNYM (od przedsiębiorców niebędących płatnikami
podatku od towarów i usług),
c) dowodem wpłaty Kasa Przyjmie (KP),
d) pisemnym oświadczeniem (w szczególnych sytuacjach) przy zakupach za
drobną kwotę, np. na targowisku (do wysokości 10 % przyznanego stypendium),
e) umową zlecenia bądź umową o dzieło (np. w przypadku korepetycji).
Dowodem wydatkowania środków na „zieloną szkołę”, wycieczkę szkolną, studniówkę, bal
gimnazjalny może być dowód wpłaty KP z odpowiednią adnotacją wychowawcy klasy, faktura VAT
lub rachunek imienny. Podstawy rozliczenia wskazanych powyżej kategorii wydatków nie może
stanowić pisemne oświadczenie wychowawcy klasy lub innego pracownika szkoły albo placówki
oświatowej potwierdzające przekazanie pieniędzy wymienionym tutaj osobom. Podstawę rozliczenia
wydatków na zieloną szkołę”, wycieczkę szkolną, studniówkę, bal gimnazjalny mogą stanowić
wyłącznie dokumenty księgowe.

Dowodem wydatkowania środków na wyjście do muzeum, galerii, kina lub teatru
zorganizowanych przez szkołę może być dowód wpłaty KP z odpowiednią adnotacją
wychowawcy klasy, faktura VAT lub rachunek imienny. Podstawy rozliczenia wskazanych
powyżej kategorii wydatków nie może stanowić pisemne oświadczenie wychowawcy klasy
lub innego pracownika szkoły albo placówki oświatowej potwierdzające przekazanie
pieniędzy wymienionym tutaj osobom. Podstawę rozliczenia wydatków na wyjście do
muzeum, galerii, kina lub teatru zorganizowanych przez szkołę mogą stanowić wyłącznie
dokumenty księgowe.

Progi dochodowe
WYSOKOŚCI STYPENDIÓW w/g MIESIĘCZNEGO
DOCHODU NETTO NA 1 OSOBĘ W RODZINIE
WRZESIEŃ 2012
do 56,16 zł / osobę

163,80 zł

od 56,17 zł do 112,32 zł / osobę

145,60 zł

od 112,33 zł do 147,42 zł/ osobę

127,40 zł

od 147,43 zł do 189,54 zł /osobę

100,10 zł

od 189,55 zł do 351,00 zł / osobę

72,80 zł

tytuły zwiększeń stypendium

miesięczna wysokość
zwiększenia

bezrobocie

4,55 zł

alkoholizm

4,55 zł

narkomania

4,55 zł

niepełnosprawność

9,10 zł

długotrwała choroba

9,10 zł

brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczej

9,10 zł

wielodzietność

13,65 zł

rodzina niepełna

13,65 zł

maksymalne miesięczne
zwiększenie

18,20 zł

WYSOKOŚCI STYPENDIÓW w/g MIESIĘCZNEGO
DOCHODU NETTO NA 1 OSOBĘ W RODZINIE
PAŹDZIERNIK 2012
do 72,96 zł / osobę

163,80 zł

od 72,97 zł do 145,92 zł / osobę

145,60 zł

od 145,93 zł do 191,52 zł/ osobę

127,40 zł

od 191,53 zł do 246,24 zł /osobę

100,10 zł

od 246,25 zł do 456,00 zł / osobę

72,80 zł

tytuły zwiększeń stypendium

miesięczna wysokość
zwiększenia

bezrobocie

4,55 zł

alkoholizm

4,55 zł

narkomania

4,55 zł

niepełnosprawność

9,10 zł

długotrwała choroba

9,10 zł

brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczej

9,10 zł

wielodzietność

13,65 zł

rodzina niepełna

13,65 zł

maksymalne miesięczne
zwiększenie

18,20 zł

WYSOKOŚCI STYPENDIÓW w/g MIESIĘCZNEGO
DOCHODU NETTO NA 1 OSOBĘ W RODZINIE
LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2012
do 72,96 zł / osobę

190,80 zł

od 72,97 zł do 145,92 zł / osobę

169,60 zł

od 145,93 zł do 191,52 zł/ osobę

148,40 zł

od 191,53 zł do 246,24 zł /osobę

116,60 zł

od 246,25 zł do 456,00 zł / osobę

84,80 zł

tytuły zwiększeń stypendium

miesięczna wysokość
zwiększenia

bezrobocie

5,30 zł

alkoholizm

5,30 zł

narkomania

5,30 zł

niepełnosprawność

10,60 zł

długotrwała choroba

10,60 zł

brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczej

10,60 zł

wielodzietność

15,90 zł

rodzina niepełna

15,90 zł

maksymalne miesięczne
zwiększenie

21,20 zł

