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Częstochowa dnia  ……….….. 20 ……... r. 

………………………………………………………………………………….. 

               PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA SZKOŁY  

Indywidualna Karta Ucznia  

wydawana  w szkole, do której uczeń uczęszcza,  

w celu realizacji zadania: pomoc materialna w formie stypendium szkolnego 

w roku szkolnym 20 ________   /20 _________ 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO    RODZICA  /  WNIOSKODAWCY 

Niniejszy dokument został wystawiony w związku z wydaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Częstochowie decyzji administracyjnej nr ………………. z dnia ……………… 20…..…r., w przedmiocie przyznania świadczenia 
w formie pomocy materialnej  stypendium szkolnego dla ucznia/uczniów : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO    UCZNIA / UCZNIÓW 
Wpisów w niniejszej indywidualnej karcie ucznia może dokonywać jedynie osoba upoważniona przez Dyrektora 
szkoły, do której uczeń uczęszcza lub pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. 
ŁĄCZNY LIMIT KWOTY do wykorzystania w ramach pomocy materialnej dla ucznia: ………………………..… zł   
(należy wpisać łączną kwotę stypendium szkolnego) przyznanej na okres od ….… 20 __ r. do ….… 20 __ r., 
zgodnie z decyzją administracyjną przyznającą ww. pomoc słownie:   
                                                                                                               ……………………………………..………………………………….……………….. 

Przedmiot zakupu (opis)  i  nr faktury Data zakupu Wydatkowana kwota 

1   
 ……………….  20 ___ r.  

2   

……………….  20 ___ r.  

3   

……………….  20 ___ r.  

4   

……………….  20 ___ r.  

5   

……………….  20 ___ r.  

6   

……………….  20 ___ r.  

7   

……………….  20 ___ r.  

8   

……………….  20 ___ r.  

9   

……………….  20 ___ r.  

10   

……………….  20 ___ r.  

11   

……………….  20 ___ r.  

12   

……………….  20 ___ r.  

13   

……………….  20 ___ r.  

14   

……………….  20 ___ r.  

15   

……………….  20 ___ r.  

16   

……………….  20 ___ r.  

17   

……………….  20 ___ r.  

18   

……………….  20 ___ r.  

19    
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……………….  20 ___ r. 

20   

……………….  20 ___ r.  

21   

……………….  20 ___ r.  

22   

……………….  20 ___ r.  

23   

……………….  20 ___ r.  

24   

……………….  20 ___ r.  

25   

……………….  20 ___ r.  

26   

……………….  20 ___ r.  

27   

……………….  20 ___ r.  

28   

……………….  20 ___ r.  

29   

……………….  20 ___ r.  

30   

……………….  20 ___ r.  

31   

……………….  20 ___ r.  

32   

……………….  20 ___ r.  

33   

……………….  20 ___ r.  

34   

……………….  20 ___ r.  

35   

……………….  20 ___ r.  

36   

……………….  20 ___ r.  

37   

……………….  20 ___ r.  

38   

……………….  20 ___ r.  

39   

……………….  20 ___ r.  

 SUMA   

 Niniejszy dokument jest podstawą, otrzymania przez ucznia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na podstawie 

ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Częstochowa zmienionej Uchwałą Nr 562.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

Rady Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa.  

 Ponadto dokument jest podstawą refundacji zakupionych artykułów na cele edukacyjne, że zakupione materiały 
edukacyjne zostaną zrefundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, pod warunkiem, iż zakup został 
zaakceptowany zgodnie z aktualnym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w niniejszym 

dokumencie. 
Zakupione artykuły wymienione na fakturach są zgodne z wykazem wydatków refundowanych w ramach przyznanego 
stypendium szkolnego na rok szkolny __ __ __ __ /__ __ __ __.  Akceptuję dokonane zakupy. 
 
 
           ..………………………….……………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                               ( pieczęć i podpis Dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej) 


