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Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 13 od 1 września 2022r. do 15 września 
2022r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i 
kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2022r.  
 
Prosimy przed złożeniem wniosku uważanie zapoznać się z jego treścią i dokładnie go wypełnić oraz 
załączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające sytuację dochodową członków rodziny 
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Oleśnicy czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 
do 15.30.  
 

 
INSTRUKCJA W SPRAWIE REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU 2022/2023 

 
1. Faktury oraz rachunki muszą być wystawione na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego 

ucznia, natomiast w przypadku biletów miesięcznych imiennych na ucznia.  

2. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków!  

3. Płatność za fakturę lub rachunek przelewem wymaga dołączenia potwierdzenia dokonania 

zapłaty.  

4. Nie mogą stanowić podstawy rozliczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów:  

- umowy zlecenia i umowy o dzieło za udzielanie korepetycji albo świadczenie innych tego typu 

usług edukacyjnych,  

5. Dowody za okres od 1 sierpnia 2022r. do 30 listopada 2022r. i dostarczone do dnia 30 listopada 

2022r. rozliczone zostaną do 31 grudnia 2022r. natomiast dowody za okres od 1 grudnia 2022r. 

do 30 czerwca 2022r. i dostarczone do dnia 31 maja 2023r. rozliczone zostaną do 30 czerwca 

2023r. Faktury/rachunki dostarczone w I etapie rozliczenia nie będą rozliczone w II etapie, za 

wyjątkiem jednorazowych wydatków przekraczających kwotę przyznanego świadczenia takich 

jak np. zakup komputera, laptopa itp.  

6. Rachunki i faktury oraz stosowne zaświadczenia należy dostarczyć jednorazowo w w/w 

terminach.  

7. Przy składaniu dowodów zakupu należy przedłożyć oświadczenie dotyczące sytuacji 

dochodowej.  

8. Nieczytelne dowody wydatków kwalifikowanych lub poprawiane/skreślane (np. długopisem, 

korektorem) na stypendia szkolne nie będą uwzględniane.  

9. Dopuszcza się dokonywanie korekt w postaci wykreślenia pozycji lub opisu pozycji na 

dokumencie. Fakt ten musi być potwierdzony datą i podpisem osoby tego dokonującej.  

10. Dowody potwierdzające poniesione koszty (faktury/rachunki) powinny zawierać: nazwę 

wykonawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko oraz adres 

kupującego, pełną nazwę zakupionego artykułu podlegającego refundacji. Jeżeli zakupiony towar 

w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku ma tylko kody, oznaczenie symbolem lub nazwę 

skróconą, to powinna być dopisana pełna nazwa zakupionego towaru potwierdzona pieczęcią 

sprzedawcy i podpisem wystawcy faktury lub rachunku. WAŻNE, aby na wystawionej 
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fakturze/rachunku np. na spodnie,  obuwie, plecak - artykuł miał adnotacje „sportowe” lub 

„szkolne”.  

11. PARAGONY nie będą przyjmowane.  

12. W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, 

nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. 

13. W sytuacji, kiedy wartość faktur/rachunków będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot 

nastąpi do wysokości wartości dowodu zakupu.  

 
INSTRUKCJA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU 2022/2023 

 
 

I. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: 
 

1. Książek m.in. : podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne (odpowiednie do klasy, do której 

uczęszcza uczeń), słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego. 

2. Pomocy dydaktycznych, w tym m.in.: atlasy, globusy, tablice np. matematyczne, chemiczne, 

fizyczne, mikroskopy itp.  

3. Tornistra, plecaka szkolnego lub sportowego, worka na obuwie zmienne, torby sportowej. 

4.  Artykułów szkolnych (np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier 

milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory 

geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, 

kalkulatory, plastelina, modelina i inne).  

5. Stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego tj.:  

a. kostium gimnastyczny, koszulka sportowa, spodenki, szorty sportowe, leginsy, getry, 

b. dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa,  

c. obuwie sportowe typu  tenisówki, trampki, halówki, obuwie zmienne (np. obuwia do 

chodzenia po szkole), 

d. strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen. 

6. Stroju szkolnego: 
a. strój galowy na akademie szkolne [np. biała bluzka wizytowa i spódnica wizytowa 

(dziewczynka), koszula wizytowa i spodnie wizytowe (chłopiec)],  
b. mundurek szkolny wymagany przez szkołę,  
c. strój służący do reprezentowania organizacji działającej na terenie szkoły np. mundur 

harcerski, wojskowy. 
7. Materiałów niezbędnych do realizacji praktyk szkolnych. Wydatki na zakup stroju 

roboczego/ochronnego zgodnie z wymaganiami i specyfiką nauki zawodu wraz z odpowiednim 
obuwiem i nakryciem głowy oraz materiałów i pomocy koniecznych do nauki zawodu  – (zarówno 
udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być 
poświadczone stosownym zaświadczeniem ze szkoły lub od pracodawcy). 

8. Zakupu komputera stacjonarnego (zakupionego w komplecie lub w częściach) lub przenośnego:  

laptopa, tabletu, notebooka, palmtopa itp. (wyklucza się zakup smartfonów, innych telefonów).  

9. Części i akcesoriów do komputera: oprogramowania systemowego, monitora, drukarki, skanera, 

urządzenia wielofunkcyjnego, myszy, klawiatury, głośników (zestaw), mikrofonu, słuchawek, 

dysku zewnętrzny. Zakupu tuszu do drukarki, papieru do drukarki, pendrive, płyt CD, programów 

multimedialnych i edukacyjnych. 

10. Wyposażenia pokoju ucznia, w tym w biurko, krzesła do biurka, lampki na biurko. 
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11. Sprzętu muzycznego – instrumentu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia wydanego przez 
instytucję organizującą naukę gry na instrumencie np. szkołę muzyczną potwierdzającego 
uczęszczanie ucznia na zajęcia muzyczne). 

12. Zwrotu częściowego lub całkowitego kosztów za korzystanie z domowego Internetu (od września 
2022 do czerwca 2023 - opłatę czerwcową za abonament internetowy należy uiścić w do końca 
maja 2023) – kopia umowy zawarta w miejscu zamieszkania ucznia, miesięczna faktura VAT i 
dowód zapłaty za dany miesiąc. Opłata za abonament internetowy będzie refundowana pod 
warunkiem, że nie była odliczona w zestawieniu rocznym PIT. Faktury za Internet w „pakietach z 
usługą TV” bez możliwości ustalenia opłaty tylko za Internet nie będą uwzględniane. 

 

II. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w pozaszkolnych zajęciach 
edukacyjnych 

 

1. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. wyrównawczych, komputerowych, 

turystycznych, językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych, plastycznych mające charakter 

edukacyjny i wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania – 

potwierdzone stosownym zaświadczeniem (imię i nazwisko dziecka, okres uczęszczania) lub 

umową oraz dowodem zapłaty (faktura/rachunek wraz z potwierdzeniem zapłaty).  

 

III. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach organizowanych przez 

szkołę poza jej siedzibą: 

 

1. W przypadku, kiedy uczeń uczestniczył w organizowanych przez szkołę wyjściach do placówek 

i instytucji kultury, wyjściach do kin, teatrów, wycieczkach edukacyjnych, czy wyjazdach na 

„zieloną szkołę” (w danym roku szkolnym), szkoła wystawia zaświadczenia o uczestnictwie 

ucznia z wydatkowaną kwotą, pieczątką i podpisem, co umożliwi rozliczenie z pobieranego 

stypendium. 

 
IV. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dojazdem do szkoły oraz 
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: 
 

1. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej 

poza miejscem zamieszkania ucznia (bilety imienne miesięczne lub kwartalne) – jeśli uczeń 

otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd, kwota wypłaconego stypendium 

będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych (udokumentowanych), a kwotą dodatku do 

zasiłku rodzinnego.  

2. Całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania tj. opłaty za zakwaterowanie w bursie, internacie za okres, w którym realizowania 

jest nauka (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów). Jeśli uczeń 

otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na zamieszkanie, kwota wypłaconego 

stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a kwotą 

dodatku do zasiłku rodzinnego.  
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V. Innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym 
 

Niniejszy katalog nie jest zamkniętym katalogiem i nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium 

szkolnego innymi niż wymienione powyżej wydatkami. Organ przyznający stypendium może uznać 

także inne wydatki za zasadne i podlegające rozliczeniu pod warunkiem, że stanowią wydatek o 

charakterze edukacyjnym. 

 
Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:  

1. Obuwie i odzież codziennego użytku: kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna, swetry, bluzki, czapki, 

rękawiczki, bezrękawniki itp., okulary korekcyjne, stroje odświętne typu: strój na studniówkę, 

strój na komunię, meble, regały na książki, stojaki na płyty, opłaty za komitet rodzicielski, składki 

klasowe, ubezpieczenie uczniów, wyżywienie w szkole, zajęcia rehabilitacyjne, zakup komputera 

lub laptopa na raty, sprzęt rehabilitacyjny, wkładki ortopedyczne, śpiwory, namioty, itp.  

2. Podręczniki muszą być zakupione na rok szkolny, na który przyznano świadczenie. Stypendium 

jest bowiem wsparciem kosztów edukacyjnych konkretnego roku szkolnego. 

3. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą 

się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia. 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 

(np. kimono dla ucznia trenującego karate). 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.”  

4. Stypendium szkolne nie pokrywa wyżywienia dziecka w szkole.  

5. Koszty udziału imprezach, zajęciach, kursach nie mających charakteru edukacyjnego. 

6. Zakup artykułów używanych od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w tym 

od członków rodziny, powinowatych lub znajomych (np. sąsiada, koleżanki, członka rodziny). 

7. Wydatki na usługi montażowe, serwisowe i podobne. 

8. Wydatki indywidualne na usługi o charakterze rekreacyjnym, wyjazdy rekreacyjne, sprzęt 

rekreacyjny.  

 

STYPENDIUM SZKOLNE PRZEZNACZONE JEST NA POMOC UCZNIOWI W DOSTĘPIE DO EDUKACJI, 

WYRÓWNYWANIU JEGO SZANS WYŁĄCZNIE EDUKACYJNYCH.  

 
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego osoba ubiegająca się jest 
zobowiązana niezwłocznie powiadomić (nie później niż w terminie 7 dni) o tych zmianach podmiot 
realizujący stypendium.  
 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie stypendium szkolnego 
o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego stypendium szkolnego, a w 
konsekwencji koniecznością jego zwrotu. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium 
szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
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Podstawa prawna: 

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.2021 poz. 1915, ze zm.), 
• ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2021 poz. 2268, ze zm.), 
• Uchwała nr XXVI/212/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 listopada 2016 r. sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
terenie Miasta Oleśnicy (Dolno 2016 poz. 5726). 

 
 

 

 

  


