Informacja w sprawie stypendiów szkolnych – rok szkolny 2019/2020
Faktury i rachunki imienne składane w ramach I transzy wypłat stypendiów (za okres od września do
grudnia 2019 r.) powinny dotyczyć kosztów poniesionych w miesiącach od września do grudnia 2019 r.,
a w przypadku zakupu podręczników, artykułów i przyborów szkolnych – również w miesiącach lipcu i sierpniu
2019 r.
Natomiast faktury i rachunki imienne składane w ramach II transzy wypłat, tj. za okres od stycznia do
czerwca 2020 r. powinny dotyczyć właśnie tego okresu.
Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski stypendium może być udzielone uczniom
w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia 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 tym w szczególności pokrycia kosztów:
- zakupu przyborów i pomocy szkolnych (zeszytów, bloków, długopisów, piór, ołówków, gumek, flamastrów,
kredek, farb, przyborów geometrycznych, kleju, papieru kolorowego, nożyczek, taśmy klejącej, kalkulatora,
piórnika i innych przyborów szkolnych),
- zakupu tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej,
- zakupu mundurka szkolnego,
- zakupu podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych,
astronomicznych, encyklopedii, lektur szkolnych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze
edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane
z zajęciami szkolnymi,
- zakupu stroju gimnastycznego [koszulki sportowe (t-shirt) – maksymalnie 3 szt., krótkie spodnie sportowe –
2 pary, długie spodnie sportowe – 1 para, getry – 1 para, legginsy – 1 para, bluza sportowa – 1 szt., obuwie
sportowe – 2 pary, strój kąpielowy – 1 szt., czepek – 1 szt., okulary pływackie – 1 para, klapki – 1 para),
- opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach
organizowanych przez szkołę (wymagane pisemne zaświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu
poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu, jaki poniósł uczeń potwierdzona
przez szkołę),
- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych (np. kluby sportowe,
muzyczne, taneczne),
- zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych: komputera (stacjonarnego, laptopa, notebooka,
tabletu) – wymagane imienne rachunki; oprogramowania, nośników danych, części zamiennych do komputera,
klawiatury, myszki do komputera, drukarki, tuszu i papieru do drukarki,
- zakupu biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,
- zwrotu kosztów za korzystanie z domowego internetu (zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia) – refundacja
na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem zapłaty;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium
w formach, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.
Katalog zawarty w punkcie 1 nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi wydatkami
niż w nim wymienione, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, iż mają one charakter edukacyjny.
Zgodnie z §9 pkt 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski stypendium będzie wypłacane pod warunkiem
przedstawienia oryginałów faktur i rachunków imiennych dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów
lub opłat. Przedstawiane faktury oraz rachunki imienne powinny dotyczyć wyłącznie tych kosztów, które
mają zostać refundowane.
Istotne również jest, by rachunki za obuwie i odzież miały adnotację „sportowe”. W przypadku,
gdy zakupiony towar nie jest w ten sposób opisany na fakturze bądź rachunku, na odwrocie można potwierdzić
ten fakt poprzez umieszczenie pieczęci sklepu, słowa „sportowe” oraz czytelnego podpisu sprzedawcy.
Koszty abonamentu internetowego, które zostaną dofinansowane w ramach stypendium szkolnego
nie mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym do Urzędu Skarbowego (załącznik PIT-O).

