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Urząd Miejski w Grudziądzu
Wydział Edukacji
Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego
obowiązuje od roku szkolnego 2020/2021
W nawiązaniu do zapisów § 14 pkt 7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza, który obowiązuje od września 2011 r.,
że przypomina się że dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne
w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć
szkolnych poprzedniego roku szkolnego.
W związku z powyższym należy przyjąć, że w pierwszej kolejności należy dokonać rozliczenia
zakupu podręczników i przyborów szkolnych.
Inne zakupy rozliczane w ramach przyznanego stypendium powinny stanowić „uzupełnienie” do ww.
zakupów. Za każdym razem jednak należy uwzględnić rzeczywiste potrzeby i cele edukacyjne
zakupów dla ucznia, które mają być dostosowane do jego poziomu edukacyjnego.
Zakupy mają dotyczyć danego roku szkolnego i być potwierdzone fakturą VAT lub rachunkiem
(wystawionym na rodzica/opiekuna stypendysty lub pełnoletniego stypendystę, a nie na inną osobę,
która nie należy do rodziny i nie jest wyszczególniona we wniosku).
Przykładowy katalog zakupów w ramach stypendium:
a) przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki
rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.,
b) podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne,
c) encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (forma papierowa i elektroniczna),
d) tornistry, stroje sportowe i obuwie sportowe (dostosowane do potrzeb ucznia co wynika z procesu
edukacyjnego i w niezbędnej ilości ustalonej przez szkołę), sprzęt sportowy i muzyczny
(związane z procesem edukacyjnym, realizowanym na zajęciach szkolnych, na kołach
zainteresowań, klubach tematycznych – zaświadczenie o udziale w dodatkowych zajęciach),
e) fartuchy, rękawice ochronne, ewentualnie narzędzia dla uczniów szkół zawodowych,
f) komputery, laptopy, programy naukowe do tych komputerów, drukarki, tonery do drukarek. Nowy
sprzęt komputerowy może być zakupiony po przedstawieniu dokumentu o „złomowaniu”
starego (np.: dokument zdania do PSZOK, zdania do sklepu przy zakupie nowego sprzętu),
g) tablet dla ucznia szkoły ponadpodstawowej z dodatkową klawiaturą (wtedy tablet służy jako
„monitor”, a uczeń nie pisze „dotykowo” na ekranie tabletu),
h) koszt naprawy sprzętu komputerowego dokonany przez firmę,
i) abonament internetowy - jeżeli wymaga tego proces edukacyjny i/lub nauczanie zdalne.
Abonament będzie rozliczany za okres zajęć dydaktycznych w szkole (wrzesień – czerwiec, lub
w przypadku, gdy świadczenie przyznane jest na krótszy okres – za ten okres),
j) opłaty: czesnego, za zajęcia edukacyjne pozalekcyjne np.: języków obcych, sportowe, za
wycieczki turystyczno – krajoznawcze, bilety wstępu do kina i teatru, wyjazdu do „zielonej
szkoły”,
k) mundurki szkolne, stroje galowe służące do zdawania egzaminów końcowych.
Ze względu na interpretację pojęcia „cele edukacyjne” od września 2020 r. nie należy rozliczać
w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego:
a) okulary korekcyjne, szkła kontaktowe, inny sprzęt rehabilitacyjny, leki,
b) odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,
c) rower dla ucznia służący do celów transportowych,
d) podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
e) opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenie ucznia, wyżywienie w szkole, kupno biletów
miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych,
f) telefon komórkowy,
g) smartfon,
h) koszty prawa jazdy niezwiązane z procesem edukacyjnym,
i) większej ilości sprzętu komputerowego niż liczba dzieci realizujących obowiązek
szkolny/nauki w gospodarstwie domowym.
Potwierdzam odbiór informacji
Grudziądz, dnia ……………………………….…………………………………….

