
STYPENDIA SZKOLNE 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM 
SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Stypendium szkolne przysługuje  uczniom znajdującym się  w trudnej 
sytuacji  materialnej  wynikającej  z  niskich  dochodów  w  rodzinie 
(miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł 
netto) do czasu ukończenia kształcenia,  nie dłużej jednak niż do 
ukończenia  24  roku  życia,  a  w  szczególności  gdy  w  rodzinie 
występuje: 

• bezrobocie, 
• niepełnosprawność, 
• ciężka lub długotrwała choroba, 
• wielodzietność, 
• alkoholizm lub narkomania, 
• brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 
• gdy rodzina jest niepełna.

W okresie od 01.09.2016 r. do 15.09.2016     r. będą 
przyjmowane wnioski o stypendium szkolne.
 

W  tym  celu  prosimy  rodziców  uczniów,  opiekunów 
prawnych  o  zgłaszanie  się  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w  Borkach  ul.  II  Armii  WP  41,  pokój  nr  5  w 
godzinach 7.30-15.00 w terminie do dnia 15-09-2015 r. 

Prosimy  również  o  dostarczenie  zaświadczeń  o  uzyskanych 
dochodach za miesiąc sierpień 2016 r. tj:
• zaświadczenia  z  zakładu  pracy  o  wysokości  dochodów  netto 

uzyskanych przez członka rodziny,
• przekaz  lub  przelew  pieniężny  dokumentujący  wysokość 

emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego,
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• oświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z Ośrodka Pomocy 
Społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy, 
dodatek energetyczny, alimenty z funduszu alimentacyjnego), 

• zaświadczenie  lub  decyzje  o  otrzymywaniu  świadczeń  rodzinnych 
(  zasiłek  rodzinny,  zasiłek  pielęgnacyjny)  lub  oświadczenie  o 
wysokości otrzymywanych świadczeń,

• zaświadczenie  o  wielkości  gospodarstwa  rolnego  wyrażonej  w 
hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

• oświadczenie  przekazującego  i  otrzymującego  o  wysokości 
otrzymanych  alimentów  (potwierdzonych  przekazem  pocztowym, 
wyciągiem  bankowym  itp.)  wraz  z  wyrokiem  sądu  zasądzającym 
alimenty,  lub  zaświadczenie  od  komornika  o  nieściągalności 
alimentów, 

• oświadczenie o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za 
granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia),

• w przypadku  prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej 
stosowne  zaświadczenie  z  urzędu  skarbowego  o  uzyskanych 
dochodach  w  2015  roku  lub  oświadczenie  (w  przypadku 
prowadzenia  działalność  gospodarcza  opodatkowanej  podatkiem 
dochodowym  od  osób  fizycznych  na  zasadach  określonych  w 
przepisach o podatku dochodowym od osoby fizycznych), 

• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające 
informację  o  formie  opodatkowania  podatkiem  dochodowym, 
oświadczenie o wysokości  dochodu oraz dowód opłacenia składek 
ZUS  (  działalność  gospodarcza  opodatkowana  na  zasadach 
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) , 

• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu,
• oświadczenie  o  wysokości  dochodów  uzyskiwanych  z  prac 

dorywczych,
• zaświadczenie z PUP o pozostawaniu bez pracy ( z prawem lub bez 

prawa do zasiłku) 
• zaświadczenie z PUP o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych.
Zaświadczenia  z  PUP  będą  uzyskiwane  przez  GOPS  na  podstawie 
porozumienia z PUP w Radzyniu Podlaskim. 
Wypłata  stypendium  nastąpi  po  okazaniu  rachunków  na  zakup 
przedmiotów wymienionych we wnioskach. Jeżeli stypendium zostanie 
przyznane  na  dofinansowanie  kosztów  zakupu  podręczników  i 
przyborów szkolnych, to nie można uwzględnić rachunków za dojazdy 
ucznia  do  szkoły.  Przeprowadzana  będzie  wnikliwa  analiza 
przekładanych rachunków tak, aby wypłatą nie zostały pokryte koszty, 
na które nie przyznano stypendium. 

2



Poniżej  wydatki  kwalifikowane  do  stypendium  szkolnego  zgodnie  z 
zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej:

• podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, 
• słowniki,  encyklopedie,  atlasy,  tablice  (np.  matematyczne), 

lektury szkolne, mapy, globusy, 
• tornister (plecak szkolny), 
• piórnik,  artykuły  szkolne  (  np.  bloki,  flamastry,  kredki,  pędzle, 

farby,  klej,  papier  kolorowy,  ołówki,  długopisy,  pióra,  gumki, 
temperówki,  kalkulatory,  bibuła,  brystole,  papier  kancelaryjny, 
nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory 
geometryczne, plastelina , modelina, itd.), 

• obuwie sportowe na w-f , 
• strój na w-f ( dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki 

gimnastyczne ), 
• strój galowy wymagany przez szkołę, 
• przybory,  materiały  i  strój  do  praktycznej  nauki  zawodu 

(potwierdzone opisem profilu szkoły), 
• komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, 

(  mysz,  klawiatura,  słuchawki,  głośniki)  nośniki  danych (  płyty, 
pendrive ), koszt naprawy komputera, 

• drukarki,  tusze do drukarek, papier do drukarki,  multimedialne 
programy  edukacyjne,  pokrycie  kosztów  abonamentu 
internetowego ( od września do czerwca ), 

• biurko, krzesło, lampa na biurko, 
• koszt  udziału  w  wycieczkach  szkolnych  o  charakterze 

edukacyjnym, bilety do kina, teatru, muzeum itp., 
• koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”, 
• koszt  udziału  w  pozaszkolnych  zajęciach  edukacyjnych  (  np. 

nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne), 
• koszt  udziału  w  zajęciach  pozaszkolnych  związanych  z 

rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.), 
• basen( strój kąpielowy, klapki, itp), 
• koszty pobytu w internatach i bursach, 
• zwrot kosztu dojazdu do szkół ( bilety miesięczne), 
• okulary korekcyjne,( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją 

jakiego dziecka dotyczy) 
• instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry, 
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Faktury, bądź rachunki , muszą być wystawione imiennie na rodzica/ 
opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. 
plecak, buty itp. Miały adnotacje ,,szkolne”, a inne artykuły zakupione 
były  zgodne  z  nazwami  umieszczonymi  w  w/w  katalogu  zakupów. 
Każda  faktura  powinna  być  opisana  w  taki  sposób,  aby  z  opisu 
wynikało na jakie dziecko poniesiono wydatki. 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 obowiązują faktury za: 
• zakup podręczników – od lipca 2016 r., 
• pozostałe  materiały  szkolne  –  od  lipca  2016  r.-  wg  wykazu 

materiałów kwalifikowanych, 
• internet –  od września br.  do czerwca 2017 r.  (faktura wraz z 

dowodem zapłaty, określenie tytułu wpłaty i kwota). 
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