Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2019
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub częściowej
refundacji w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego,
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów.
Stypendium szkolne winno być wydatkowane w zakresie zgodnym z celami stypendium, przewidziane w pierwszej kolejności
i w szczególności na:
1) zakup podręczników szkolnych, ćwiczeń, lektur, słowników, encyklopedii, atlasów,
2) zakup artykułów i przyborów szkolnych,
3) zakup plecaka szkolnego (tornistra, torby szkolnej) w cenie brutto nie wyższej niż 200,00 zł,
4) zakup stroju sportowego niezbędnego do realizacji zajęć z wychowania fizycznego (pod warunkiem, że dziecko
w programie nauczania ma zajęcia z wychowania fizycznego i nie jest z nich zwolnione):
a)

bluz sportowych (dresowych) w cenie łącznej brutto nie wyższej niż 150,00 zł oraz spodni sportowych
(dresowych) w cenie łącznej brutto nie wyższej niż 150,00 zł lub dres (zamiennie) w cenie brutto nie
wyższej niż 250,00 zł,

b) spodenek sportowych (szortów/legginsów/getrów) w cenie łącznej brutto nie wyższej niż 100,00 zł,
c)

obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego w cenie łącznej brutto nie wyższej niż 400,00 zł,

d) koszulki sportowe w cenie łącznej brutto nie wyższej niż 200,00 zł,
e)

zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (strój kąpielowy, klapki, czepek,
okulary pływackie) w cenie łącznej brutto nie wyższej niż 300,00 zł,

f)

zakup kurtki sportowej w cenie brutto nie wyższej niż 270,00 zł.

5) zakup stroju szkolnego (tylko strój galowy i mundurek szkolny) obowiązującego w danej szkole zgodnie ze statutem
szkoły lub rozporządzeniem dyrektora szkoły (tj. garnitur, kostium, biała koszula, biała bluzka, spodnie wizytowe,
marynarka, spódnica wizytowa, sukienka wizytowa) – potwierdzony przez szkołę,
6) zakup biletu uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, dojeżdżających do szkoły znajdującej się poza
miejscem zamieszkania (UWAGA! - w przypadku osób pobierających dodatek do świadczeń rodzinnych z tyt.
dojazdu ucznia do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania, zwrot za zakup biletów w ramach stypendium
szkolnego stanowić będzie różnicę pomiędzy poniesionymi kosztami, a kwotą otrzymaną z tyt. dodatku do świadczeń
rodzinnych),
7) zakup przedmiotów związanych z rozwojem zainteresowań, zdolnościami ucznia (np. instrument muzyczny pod
warunkiem uczęszczania ucznia do szkoły muzycznej lub ogniska muzycznego, sprzęt sportowy pod warunkiem
uczęszczania ucznia do klasy sportowej lub klubu sportowego) – potwierdzony przez szkołę, klub lub koło
zainteresowań, w których uczeń się rozwija,
8) pokrycie 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 o charakterze: przedmiotowym, informatycznym, językowym, artystycznym, kulturalnym, krajoznawczym,
technicznym, sportowym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne podmioty, które prowadzą
działalność w tym zakresie – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach,
9)

zakup niezbędnego do edukacji sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem w szczególności:
komputera, laptopa, tabletu, monitora, drukarki, programów komputerowych, nośników pamięci, papieru do drukarki,
tuszu do drukarki, tonera (UWAGA! - zakup komputera lub laptopa jest dopuszczalny, jeśli od ostatniego zakupu
upłynęły min. 2 lata),

10) multimedialnych programów edukacyjnych,
11) zakup biurka, fotela/krzesła do biurka, lampki na biurko,
12) określone zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowe wydatki edukacyjne związane z profilem nauki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu wyłącznie
oryginalnych faktur VAT lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę.

Dokonując zakupu należy zachować zasadę racjonalnego i celowego wydatkowania
przyznanego świadczenia, zgodnie z celem przyznanego stypendium, gdzie Ośrodek
Pomocy Społecznej posiada uprawnienia weryfikacji wydatków w zakresie
określonym powyżej.

Celem pomocy materialnej dla uczniów nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale umożliwienie uczniowi
równego dostępu do edukacji (tj. zakup niezbędnych pomocy szkolnych i stroju szkolnego).
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 edukacji
ucznia (…). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do
szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany
w ramach stypendium szkolnego…”

