
  

UCHWAŁA NR VII/55/19 

RADY GMINY JAŚWIŁY 

z dnia 7 sierpnia 2019 r. 

uchwała o zmianie uchwały o regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 

1669, 2245, z 2019 r. poz. 730 i 761) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/III/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 września 2016 r. o regulaminie 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3867) § 5 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 5. 1. Formami stypendium szkolnego są: 

1) potwierdzone rachunkiem lub fakturą 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 

między innymi takich jak: 

a) zajęcia z języka obcego; 

b) zajęcia plastyczne; 

c) zajęcia muzyczne; 

d) korepetycje; 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: 

a) podręczników szkolnych, lektur (wymagane potwierdzenie ze szkoły), vademecum, 

kompendium, słowników, atlasów, encyklopedii, tablic matematycznych, chemicznych, 

fizycznych, astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze 

edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to 

wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymaganymi przez szkołę; 

b) pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych tj.: tornister lub plecak szkolny, torba 

szkolna, worek na strój lub obuwie, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, 

pen-drive, toner, tusz, głośniki, mikrofon, modem, router, mysz, klawiatura, laptop, tablet), 

naprawa i montaż sprzętu komputerowego, kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, 

zeszyty, bloki, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopis, ołówek, kredki, 

rapidografy, cyrkle, pisaki farby, bibuły, nożyczki, brystole, papier ksero, plastelina, 

modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; 

c) opłata za Internet (refundacja za jeden abonament w ciągu roku szkolnego, na podstawie 

umowy i opłaconych faktur); 

d) stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji, tj.; odzież sportowa: 
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- spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze; 

- koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze; 

- getry – maks. 1 szt w semestrze; 

- skarpetki/podkolanówki na zajęcia wychowania fizycznego – maks. 2 pary w semestrze; 

- dres – maks. 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza; 

- kąpielówki – maks. 1 szt. na semestr; 

- kostium pływacki – maks. 1 szt. na semestr; 

- czepek – maks. 1 szt. na semestr; 

- okularki pływackie – maks. 1 szt. na semestr; 

- obuwie sportowe – maks. 2 pary  na semestr (tenisówki, halówki, trampki lub adidasy) 

o ile szkoła wymaga na zajęcia wychowania fizycznego dwóch par obuwia sportowego, 

jedna na zajęcia na hali sportowej a druga na zajęcia na boisku szkolnym (potwierdzenie 

ze szkoły); 

- klapki na basen – maks. 1 para; 

- obuwie zmienne – maks. 1 para na semestr (tenisówki, trampki, halówki, klapki); 

e) innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół  

tj.: przyborów plastycznych np.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumentów 

muzycznych, ubioru ochronnego (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę), stroju 

galowego wymaganego przez szkołę,  oraz inne związane ze specyfiką szkoły;  

art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych; 

f) okularów korekcyjnych bądź soczewek kontaktowych (zakup na podstawie odpowiedniego 

zaświadczenia lekarskiego); 

g) biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej, 

h) pokrycie kosztów udziału w: „Zielona szkoła”, grupowe wyjścia do teatru, kina, muzeum, 

filharmonii, wycieczki szkolne (edukacyjne); 

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych, między innymi: 

a) dojazd do i ze szkoły poza miejsce zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej; 

b) zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji; 

c) zakup biletów miesięcznych, 

d) wyżywienie; 

e) czesne; 

4) świadczenia pieniężne, jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa 

w pkt 1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych także 

w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, 

o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3, nie jest 

celowe. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Robert Wojtkielewicz 
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