
Stypendia szkolne w I semestrze 2021 r.
Stypendia szkolne służą wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w rodzinach o niskich dochodach (poniżej 
528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie). Ich wydatkowanie musi być związane ściśle z celami 
edukacyjnymi. Nie jest to świadczenie przeznaczone na cele bytowe, żywność, rachunki, etc. Zadaniem 
Ośrodka Pomocy Społecznej jest czuwanie nad właściwym wydatkowaniem tego świadczenia. 

W związku z powyższym prosimy, aby:
- rodzice, którym już przyznano stypendium szkolne w grudniu 2020 r. ponownie dostarczali do OPSu 
dokumenty zakupowe na usługi i asortyment związany z poszerzaniem edukacji dzieci,
- dokumenty zakupowe to np. faktury, umowy, paragony. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie, którego 
rodzica i dziecka paragon dotyczy. 

UWAGA– prosimy, aby na dokumentach tych widniały tylko usługi lub produkty związane z celami 
edukacyjnymi. Nie może to być paragon mieszany, na którym oprócz np. odzieży sportowej są wymienione 
produkty spożywcze dla rodziny. Takie paragony nie będą akceptowane do wypłaty!

Usługi i asortyment edukacyjny to przede wszystkim:
- opłata za dodatkowe lekcje języka obcego,
- opłata za udział w dodatkowych zajęciach sportowych np. piłki nożnej, tenisa (opłata klubu sportowego 
„Sokół”),
- opłata za zajęcia w lego-akademii, robotyki, programowania, kodowania,
- opłata za zajęcia taneczne, plastyczne,
- opłaty za programy edukacyjne online, aplikacje edukacyjne.

Stypendium szkolne można także przeznaczyć na „tradycyjny sprzęt” szkolny jeżeli dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego i świadczenia „300+” nie pokryją tych kosztów. Mogą to być:
- przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, 
pędzle, bibuły, zeszyty itp.,
- podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją 
ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza),
- tornistry, stroje i obuwie szkolne, fartuchy, rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie 
narzędzia).

Wydatki te muszą być potwierdzone na kwotę min. 250 zł na dziecko.
Wydatki można ponieść od stycznia do 17 maja 2021 r.
Planowana termin wypłaty stypendium do koniec maja lub początek czerwca 2021 r.
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