
Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Chełm - Załącznik do uchwały Nr XXXIX/462/18 Rady Miasta 

Chełm z dnia 28.06.2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 

 

Rozdział 4 
Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 5 

1.Stypendium szkolne może być udzielane 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; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowanej poprzez refundację wydatków 

poniesionych na cele edukacyjne. 

 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych (do dnia 31 sierpnia 2019 r.) oraz słuchaczom kolegiów 

pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 

 

3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli w wyniku 

analizy dokumentów załączonych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zostanie 

stwierdzony fakt, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe 

lub nie jest celowe. 

 

4. Całkowite lub częściowe pokrycie 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, obejmując w szczególności 

pokrycie kosztów: 

1) wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć 

logopedycznych oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

2) udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, a w szczególności: nauka 

języków obcych, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe (informatyczne), zajęcia sportowe; 

3) udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, 

muzea, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę” (zaświadczenie ze szkoły 

potwierdzające poniesienie wydatku podpisane przez dyrektora szkoły); 

4) udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności, np. 

karate, taniec itp. 

 

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

1) książek, w tym m. in. podręczniki i ćwiczenia szkolne odpowiednio do klasy której uczęszcza 

uczeń, w danym roku szkolnym, lektury szkolne, książki         o charakterze edukacyjnym, prasa 

edukacyjna; 

2) pomoce dydaktyczne (m. in. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice np. 

matematyczne, mapy, globusy, mikroskopy itp.); 

3) artykułów szkolnych – papierniczych; 

4) tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie zamienne; 

5) stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego (kostium 

gimnastyczny, koszulka sportowa, spodenki sportowe, dres, spodnie sportowe, może być zakupiony 

tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego; 

6) stroju galowego na akademie szkolne (biała bluzka wizytowa i spódnica wizytowa, koszula 

wizytowa i spodnie wizytowe); 



7) mundurka szkolnego lub stroju wymaganego na zajęcia praktyczne (potwierdzone stosownym 

zaświadczeniem ze szkoły); 

8) komputera stacjonarnego, laptopa, notebooka, tableta, oprogramowania 

systemowego, monitora, drukarki, skanera (1 szt na rodzinę na rok szkolny); 

9) tuszy, tonerów papier do drukarek; 

10) biurka, krzesła do biurka; 

11) pokrycie kosztów abonamentu internetowego w okresie wrzesień – czerwiec (pod warunkiem, że 

nie jest odliczony w zestawieniu rocznym PIT). 

 

6. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (do dnia 31 sierpnia 2019 

r.) oraz słuchaczom kolegiów, obejmuje pokrycie kosztów: opłaty za czesne, koszt dojazdu do szkoły 

środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne, opłata za zakwaterowanie w bursie lub 

internacie – za okres, w którym realizowana jest nauka. 

 

7. Nie podlega refundacji zakup codziennej odzieży i obuwia. 

 

8. Refundacji podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego (z 

wyjątkiem opłaty za abonament internetowy za okres lipiec - sierpień). 

 

9. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

 

10. W przypadku wyboru formy udzielania stypendium wymienionej w ust. 1 i 2, warunkiem 

dokonania refundacji jest przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów poświadczających 

poniesienie wydatku, przyjętych w obowiązującym systemie prawnym (faktury lub dokumenty 

księgowe potwierdzające wydatek muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego 

ucznia) 

 


