
U W A G A !!!!      

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym

istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i  faktur  (wystawionych na wnioskodawcę)

za  poniesione  koszty  na  cele  edukacyjne  dla  ucznia.  Wydatki  muszą  być  zgodne  z  zapisami

ostatecznej  decyzji  o przyznaniu świadczenia.  Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem

przedłożenia  i rozliczenia tych dokumentów w Administracji Szkół Gminy Baboszewo .

Do  rozliczenia  mogą  zostać  uwzględnione  rachunki  za  zakupy  dokonane  w  okresie

od stycznia 2016 do grudnia 2016r. 

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy: 

– od stycznia do czerwca 2016 rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić

do 31 maja 2016 r., a wypłata do 30 czerwca 2016 r.

– -  od  września  do grudnia  2016 -  rozliczenie  pomocy materialnej  za  ten  okres  powinno

nastąpić do 30 listopada 2016 r., a wypłata do 31 grudnia 2016 r. 

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela

Administracja Szkół Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9a  tel. 23/6611091 wew 40

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO : 

1/ refundacja udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych:

• zajęć wyrównawczych,

• indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z logopedą,

• innych zajęć rewalidacyjnych orzeczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

• terapii i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

• nauki  języka obcego,  wykraczającej  poza zajęcia  realizowane w szkole w ramach planu
nauczania,

2/ refundacja udokumentowanych kosztów zakupu :

• podręczników szkolnych,  piórnik,  artykuły szkolne (np. bloki,  zeszyty,  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,  tornister  (plecak
szkolny) itd.)

• lektur szkolnych,

• przybory do nauki zawodu,

• słowników i atlasów,

• buty i strój gimnastyczny, 

• szkolnych  programów  komputerowych  dla  uczniów  nauczanych  indywidualnie
w warunkach domowych, 



3/ komputer, biurko, fotel do biurka ( natomiast części do komputera, drukarka, tusze, internet – nie
wchodzi w rozliczenie stypendium)

4/ refundacja udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych:

• kursów językowych,

• zajęć sportowych, poza planem nauczania

5/ Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, czy też koszty zakwaterowania
w bursie lub internacie – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest

także  by  np.  plecak,  buty,  odzież  itp.  miały  adnotację  „szkolne”  lub  "sportowe".  Jeżeli

zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze to sprzedawca

musi  potwierdzić ten fakt na odwrocie rachunku,

Rozliczenie ze stypendium szkolnego musi nastapić przed wyłatą stypendium. 


