
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

SOCJALNYM NA TERENIE GMINY WOJNICZ W ROKU SZKOLNYM 2021/22

1. PODRĘCZNIKI, SŁOWNIKI, ATLASY, ENCYKLOPEDIE
2. LEKTURY SZKOLNE
3. PRZYBORY SZKOLNE: 

◦ zeszyty,
◦ długopisy, pióra, korektory, ołówki, kredki, flamastry,
◦ piórnik, 
◦ okładki,
◦ blok techniczny, rysunkowy, papier milimetrowy, papier kancelaryjny, 
◦ gumki, temperówki,
◦ kalkulator, 
◦ nożyczki,
◦ plastelina, modelina, farby, bibuła, klej, 
◦ przybory geometryczne,

4. TORNISTER, PLECAK SZKOLNY (1 szt. na jedno dziecko w roku szkolnym)
5. STRÓJ GALOWY (1 szt. na jedno dziecko w roku szkolnym)
6. OBUWIE SZKOLNE (1 para. na jedno dziecko w roku szkolnym)
7. STRÓJ SPORTOWY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 obuwie sportowe, trampki, tenisówki (1 szt. na jedno dziecko w roku szkolnym)
 strój na wf ( 1 komplet na dziecko w roku szkolnym, w skład kompletu wchodzi koszulka + 

spodenki)
8. INSTRUMENTY MUZYCZNE
9. WYPOSAŻENIE STANOWISKA DO NAUKI krzesło (1 szt. na jedno dziecko w roku szkolnym):

 krzesło do biurka, 
 biurko, 
 lampa biurowa, 

10. ABONAMENT INTERNETOWY
11. ZAJĘCIA EDUKACYJNE POZASZKOLNE (np. korepetycje z języków obcych)
12. SPRZĘT ELEKTRONICZNY (1 szt. na jedno dziecko w roku szkolnym):

 zestaw komputerowy wraz z oprzyrządowaniem oraz podzespołami do komputera,
 laptop,
 tablet,
 nośniki danych, 
 drukarka, 
 tusz, toner
 oprogramowanie komputerowe, multimedialne programy edukacyjne.

13. INNE POMOCE DYDAKTYCZNE UZNANE ZA NIEZBĘDNE W TRAKCIE EDUKACJI 
SZKOLNEJ PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ (wymagane 
potwierdzenie przez dyrektora szkoły na odwrocie faktury)

Faktury,  muszą być  imienne na rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego  ucznia.  Istotne jest
także by np. plecak, buty itp. miały adnotację – “szkolne” lub “sportowe”. Jeśli zakupiony towar nie ma
tego przyimka w nazwie umieszczonej na fakturze, wówczas sprzedawca może potwierdzić ten fakt na
odwrocie rachunku.

W roku 2021 do stypendium będą brane pod uwagę faktury za okres od lipca 2021, natomiast w
roku 2022 – od stycznia 2022 r. Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym  na  terenie  Gminy  Wojnicz  wypłaty  stypendium  przekazane  będą  przez  Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wojniczu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w roku szkolnym 2021/2022 w okresie od:
1. wrzesień do grudzień 2021 wynosi 528 zł 
2. od stycznia do czerwca 2022 wynosi będzie 600 zł. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wojniczu, ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz do dnia 15 wrzesień 2021 r. w godzinach od 7:30
do 15:30.


