STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019
Termin i miejsce składania wniosków:
Od 1 do 15 września 2018 r. w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Widawa pokój nr 23.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15
października danego roku szkolnego.
Wzór wniosku jest dostępny na stronie Gminy Widawa oraz w Urzędzie Gminy Widawa w Referacie
Oświaty i Sportu pokój nr 23.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1457)
Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)
Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952)
Uchwała Nr XXI/128/05 Rady Gminy Widawa z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 119, poz. 1209 z późniejszymi
zmianami)
Kto może złożyć wniosek?
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie
podpisane przez pełnoletniego ucznia).
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
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 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508).
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i
źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851) oraz dodatku wychowawczego,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2018r. poz. 998).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz.U. z 2018r., poz. 1508) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie
komornika lub decyzja z GOPS - funduszu alimentacyjnego),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do
zasiłku),
• Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy,
zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
• Zaświadczenie lub decyzja z o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,

• Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy. Przyjmuje się,
że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017r. lub oświadczenie (w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie
opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS
(działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
• Zaświadczenie ze szkoły
• Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.
Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Widawa,
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy
łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art.
6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
a) całkowitego lub częściowego 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, w szczególności udziału w
zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych, a także
realizowanych przez szkołę wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły,
dodatkowe zajęcia poza lekcyjne, itp.,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników
nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszyty, przybory szkolne, tornister,
plecak szkolny, strój galowy, strój na zajęcia wychowania fizycznego, obuwie sportowe, lektury
szkolne, opracowania szkolne, atlasy, encyklopedie, słowniki, inne wyposażenie wymagane przez
szkołę, komputer i programy naukowe do tych komputerów, tusz do drukarki, abonament
internetowy, itp.,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w
szczególności transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (zwrot kosztów związany z
dojazdem do szkoły poza miejscem zamieszkania), pobytu w internacie, bursie lub na stancji, opłaty
za posiłki w stołówce szkoły lub internatu, inne dodatkowe opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie
przez szkołę.
d) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Widawa uzna, na podstawie przedłożonej przez
wnioskodawcę dokumentacji, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. a - c, a w
przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt c, nie jest
możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w pkt. a - c nie jest celowe.
Stypendium szkolne w formie przewidzianej w pkt. a b, c, udzielane jest poprzez refundację
poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu
oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty wystawionych na wnioskodawcę oraz na
podstawie dokumentów potwierdzających zobowiązanie do poniesienia kosztów.

Stypendium szkolne w formie przewidzianej w pkt. d udzielane jest poprzez wypłatę świadczenia w
formie pieniężnej, przy czym wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji
przyznającej stypendium do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na
cele edukacyjne na dany rok szkolny oraz dokumentów potwierdzających zobowiązanie do
poniesienia kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny.
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.
Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz okoliczności, o których
mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2018, poz. 1457).
1. Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia w danym doku szkolnym ustala się:
1) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 70% kryterium dochodowego w kwocie
do 80% kwoty zasiłku rodzinnego, tj. w kwocie 100 zł miesięcznie.
2) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 35% do 70% kryterium dochodowego w
kwocie do 125% kwoty zasiłku rodzinnego, tj. w kwocie 155 zł miesięcznie.
3) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie poniżej 35% kryterium dochodowego w
kwocie do 200% kwoty zasiłku rodzinnego, tj. w kwocie 248 zł miesięcznie.
Dokumentowanie wydatków:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę
wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów
według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione
wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego
stypendium szkolnego.
Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia będzie dokonywana na podstawie:
-imiennych faktur;
-imiennych rachunków;
-imiennych biletów miesięcznych;
-imiennych dowodów wpłat.
Powyższe dokumenty powinny zawierać m.in. nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer
dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego
refundacji.
Uwaga! Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów.
W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
• zakup podręczników od czerwca 2018r.
• pozostałe materiały szkolne od lipca 2018r. do czerwca 2019r. – według wykazu wydatków
kwalifikowanych,
• abonament internetowy od września 2018r. do czerwca 2019r.
• bilety za dojazdy do szkoły od września 2018r. do czerwca 2019r.
 Opłaty za bursę/internat i wyżywienie od września 2018r. do czerwca 2019r.
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
OBEJMUJĄ:
 zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach innych programów
pomocowych;
 zakup słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych,
lektur szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np.
edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi;

















zakup artykułów szkolnych: zakup zeszytów, przyborów szkolnych (np. kalkulatora, bloku, teczek
szkolnych, okładek na książki i zeszyty, materiałów piśmienniczych- długopisów, pióra, ołówka,
gumki, flamastrów, kredek, farb, segregatorów, korektorów, zakreślaczy, markerów, dziurkaczy,
zszywaczy, przybory geometryczne , kleju, papieru kolorowego, nożyczek, taśmy klejącej,
piórnika, patyczków do liczenia i innych wiązanych z zajęciami szkolnymi);
zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe (maks. 1 sztuka
na semestr);
zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych: komputera (stacjonarnego,
tabletu, laptopa, notebooka), oprogramowania, nośników danych, klawiatury, myszki do
komputera, słuchawek do celów edukacyjnych, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu i
papieru do drukarki (1 ryza na semestr);
zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko;
zakup mundurka szkolnego (wraz z rachunkiem/ fakturą/umową kupna -sprzedaży za zakup
mundurka szkolnego należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że mundurek
szkolny jest wymagany przez szkołę);
zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego:
-spodenki sportowe/szorty sportowe/getry / legginsy -maks. 1 szt. w semestrze
-koszulki sportowe(t-shirt) –maks. 2 szt. w semestrze
-dres – maks. 1 komplet w semestrze lub zamiast dresu spodnie
sportowe(1 szt.) i bluza sportowa(1 szt.)
- obuwie sportowe na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego (np. adidasów, tenisówek,
halówek, trampek) –maks. 1 para w semestrze;
zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych
(wraz z rachunkiem/ fakturą należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że
zakupione rzeczy są wymagane przez szkołę);
pokrycie kosztów za korzystanie z domowego Internetu (zgodne z miejscem zamieszkania
ucznia) – refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem zapłaty;
pokrycie kosztu 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,
pokrycie kosztu uczestnictwa w kółkach zainteresowań w szczególności udziału w zajęciach:
sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych z wyłączeniem
opłaty wpisowej np. pokrycie kosztu udziału w zajęciach pływania na basenie (faktura, rachunek
z pływalni wystawiony imiennie na wnioskodawcę z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia,
który korzysta z zajęć na basenie, potwierdzający, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć
edukacyjnych lub potwierdzenie ze szkoły oraz zakup wyposażenia na zajęcia (strój kąpielowy
kąpielówki, klapki, okulary pływackie, czepek i inne rzeczy niezbędnych na takie zajęcia), zakup
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
odpowiednim zaświadczeniem, zakup sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze
szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);
pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów służb społecznych (poprzez zwrot lub
częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze
szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły oraz kosztów posiłków
w stołówce szkoły lub internacie).
Poniesione koszty związane z transportem środkami komunikacji zbiorowej dokumentuje się
imienną fakturą/rachunkiem wystawionym na wnioskodawcę, z treści którego powinno wynikać
dla kogo zakupiono bilet miesięczny i na jaką trasę. W sytuacji, gdy z treści faktury/rachunku nie







wynika dla kogo został zakupiony bilet miesięczny i na jaką trasę, a widnieje tylko numer biletu,
wraz z rachunkiem/fakturą należy przedłożyć kserokopię biletu miesięcznego.
pokrycie kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz
sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – wymagane jest
przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po
zakończonej wycieczce, a w przypadku płatności za wycieczkę przelewem również potwierdzenie
dokonania przelewu;
zakup biletu do kina, teatru lub muzeum (wyjście w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych);
zakup okularów korekcyjnych (wymagane potwierdzenie lekarskie i faktura za zakup okularów);
pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem na stołówce szkolnej (po przedłożeniu imiennego
potwierdzenia zapłaty).

UWAGA
1. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego)
musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego
ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy, m.in. datę
wystawienia, numer dokumentu itd.
2. 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.
3. Przy wystawianiu faktury/rachunku czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo
zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków
kwalifikowanych, przede wszystkim istotne jest by np. plecak miał adnotacje „szkolny”, a obuwie,
spodenki miały adnotacje „sportowe”. Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie
umieszczonej na fakturze/rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku lub przy nazwie
towaru, sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, który umieści opis, pieczęć i czytelny
podpis, potwierdzając, że jest to artykuł „sportowy” lub „szkolny”.
5.Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i ceny
zakupionego towaru.

Pouczenie:
• Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o
ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust.
1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1457)
• Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią
podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1457)
• Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2018, poz. 1457)
• 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.

