
Stypendia szkolne 2017/2018 

 

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Lubsko 

odbywa się na podstawie art. 90d ust. 1,7,8,10 i 11, 90m ust. 1, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) 

uchwały Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubsko ( Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 83 poz. 1112, ze zm. Dz. Urz. Woj. 

Lubus. z 2011 r. Nr 81 poz. 1588 ze zm.). 

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

1. Podręczniki 

2. Zeszyty 

3. Słowniki 

4. Encyklopedie 

5. Atlasy 

6. Tablice matematyczne 

7. Lektury szkolne 

8. Tornister (plecak szkolny) 

9. Multimedialne programy edukacyjne 
10. Strój sportowy (dres, strój gimnastyczny, obuwie sportowe),  

11. Strój galowy wymagany przez szkołę 

11. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, 

kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, 

długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma 

klejąca, , korektory, przybory geometryczne, plastelina, 

modelina, itp.) 

12. Pomoce naukowe 

13. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, 

sportowych, itp.) 

16. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę” 

17. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp. 

18. Zwrot kosztów dojazdu do szkół 

W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego 

stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. 

W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do 

wysokości wartości faktury/rachunku. 

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych 

artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Faktury 

mają być wystawione na rodzica, a w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni na ucznia

 .   

Uwaga 

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. strój na lekcje 

wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój galowy ) 

 

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiający uczniowi uczęszczanie do 

szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w 

ramach stypendium szkolnego. 


