
Formy udzielania stypendium szkolnego
Zgodnie z u Uchwałą Nr LIV/516/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
27  sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto 
Tomaszów Mazowiecki. 
„§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
  1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:
       a) udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane 
w szkole w ramach planu nauczania, w tym w wyrównawczych zajęciach 
edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, 
w szczególności:
      - wyjazdy do teatru, do kina, do muzeum,
      - wycieczki szkolne, „zielone szkoły”,
      - czesne za naukę w niepublicznej szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej
         o uprawnieniach szkoły publicznej,
      - koszty zajęć wyrównawczych organizowanych przez szkoły w związku z egzaminami   
kończącymi szkołę,
        b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udział 
         w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie:
       - przedmiotów ogólnokształcących,
       - nauki języków obcych,
       - zajęć plastycznych,
       - zajęć muzycznych,     
       - zajęć komputerowych,
       - zajęć sportowych, w tym zajęć na basenie;
  2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
       a) zakup podręczników, słowników, encyklopedii, literatury edukacyjnej, innych książek oraz 
pomocy naukowej niezbędnych i wskazanych do realizacji procesu 
         dydaktycznego;
       b) zakup przyborów szkolnych, takich jak np.: zeszyty, długopisy, ołówki,linijki,
           ekierki, cyrkle, kalkulator, piórnik, plecak szkolny lub tornister;
       c) zakup niezbędnego stroju sportowego i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia 
wychowania fizycznego w danej szkole, stroju galowego wymaganego przez szkołę,  stroju na 
zajęcia praktyczne, którego wartość nie może przekroczyć równowartości  40 % kwoty 
przyznanego stypendium świadczenia 
(tzn. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego);
        d) zakup sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, programów
         komputerowych związanych z edukacją ucznia, nośników do archiwizowania danych:  pamięć 
przenośna USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych 
(przenośny dysk  USB), drukarki, tusze do drukarek;
  3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki     
         poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy   kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych, w tym: kosztów zakwaterowania, kosztów posiłków, kosztów dojazdu do szkół  
środkami transportu komunikacji zbiorowej. 
  

Realizacja nastąpi po przedłożeniu gotówkowych, imiennych
dowodów wpłat!


