
Krok Pierwszy 

Ja zaczęłam od przeczytania ślicznej ustawy, którą znajdziecie poniżej ( wiecie chciałam się 
konkretniej dowiedzieć o co chodzi :)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-oswiaty-16794386/art-90-d

Krok Drugi 

Weszłam na stronę sosnowieckiego MOPS-u bo uczyłam w szkole w tym mieście ( więc już 
Wam nie będę pisała, że Wy wchodzicie na stronę MOPS-u działającego u Was :)

http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1097&idmp=108&r=r

Potem już wiedziałam, że będę miała do czynienia z MOPS-em i będę się z nimi regularnie 
spotykać, gdy będę rozliczała stypendia :)

Krok trzeci

W załączniku na stronie MOPS-u znajdziecie również wnioski dla rodziców/ opiekunów 
agentów szkolnych  i tam macie również info do kiedy mogą oni składać wnioski 

No i uwaga z doświadczenia wiem, pewnie część z Was też, że rodzice/ opiekunowie  będą do
Was przychodzić lub zadawać pytania dotyczące tych wniosków ( więc lepiej mieć parę 
druków bo to  różnie bywa :)  a czasami trzeba też pomóc wypełnić taki wniosek 

Termin składania wnioskodawców :

Cytując  ze strony sosnowieckiego MOPS-u

„Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do 15 
września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do
15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie 
ustawowego terminu”

Krok czwarty 

Refundacja stypendium zaczyna się zazwyczaj od listopada- i wtedy placówka Wasza dostaje 
maila co, kiedy, jak i gdzie macie przygotować 

Krok piąty 

No i później przychodzi do Was rodzic/ opiekun z decyzją wydaną przez MOPS oraz z 
przydzieloną kwotą i co dalej ? 

Ja zawsze brałam kopie  z pieczątką – Zgodność z oryginałem lub czasami oryginał ( różnie 
jest praktykowane ) zakładałam takiemu agentowi koszulkę w segregatorze, wkładałam 
decyzję i czekałam na fakturki i paragoniki :)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-oswiaty-16794386/art-90-d
http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1097&idmp=108&r=r


Uwaga, uwaga ! Nie wiem jak u Was u mnie każdy rodzic/ opiekun na każdej fakturze pisał z 
tyłu oświadczenie, że zakupił powyższe przedmioty/ produkty/ rzeczy na potrzeby edukacyjne
swojego dziecka i imię i nazwisko dziecka i podpis ! Zwróćcie na to uwagę ! :)

Krok szósty 

Co przygotować ? 

No jak już macie paragoniki i fakturki to wypełnicie dokumenty, które dostajecie od MOPS-u 
na maila a jest to : 

*Szczegółowa specyfikacja  na temat rozliczenia stypendium szkolnego

Czyli :

-wpisujecie NR odpowiedniego  MOPS- u

-podkreślacie czy wnioskodawca decyzją MOPS-u uzyskał całkowity/częściowy zwrot 
poniesionych kosztów w ramach stypendium

-wpisujecie dla kogo jest stypendium przeznaczone czyli imię i nazwisko ucznia/ uczennicy 

*Później uzupełniacie tabelę, która będzie pod tekstem – nie trudno ją przeoczyć :) 

Czyli :

-podajecie NR rozliczenia jeśli pierwszy raz rodzic/ opiekun przyniósł Wam faktury i 
rachunki  to wiadomo NR 1 i analogicznie kolejne razy :)

-podajecie nazwę towaru

-podajecie ilość

-podajecie koszt zakupu 

-na koniec liczycie wszystko razem  i podpisujecie się 

*Uzupełniacie tabelkę, którą również dostajecie w mailu 

Czyli

-otwieracie prześlicznej urody tabelkę w Excelu i potrzebne dane przepisujecie z decyzji z 
MOPS-u

-Zwróćcie uwagę na nr konta lub odbiór osobisty w kasie Urzędu Miasta

-Jeśli to pierwsze rozliczenie to wpisujemy, że dotychczas wypłacono 0 zł

-w miejscu kwota wynikająca z rozliczenia faktur – i tu podajecie nr rozliczenia czyli jak było
wyżej nr 1 i oczywiście kwota jest sumą wszystkich fakturek i paragoników tego 
rozliczenia :)

-automatycznie Wam przeliczy ile zostało kasy do wydania :)



Uwaga ! Nie zapomnijcie o  Waszym podpisie na dole ! :)

Krok siódmy

Gdzie składać te papióry ? 

W mailu, który do Was przyjedzie będziecie mieć podane miejsce czyli MOPS i 
odpowiedni nr pokoju, można też wysłać pocztą :)

Krok ósmy 

Idziemy do MOPS-u do Pani/ Pana który będzie jeszcze raz sprawdzał, liczył czy wszystko 
się zgadza i sprawdzał to  co zostało zakupione czy jest na cele edukacyjne i wszystko Wam 
popodpisuje

Krok dziewiąty

Zabieracie komplet dla siebie, chowacie do segregatora i czekacie na kolejne fakturki i 
paragoniki :) i potem tylko znowu uzupełniacie przecudnej urody załączniki, które macie w 
tym mailu :) 

W praktyce to jest tak, że na tej szczegółowej specyfice wypisujecie kolejne rozliczenie czyli 
te wszystkie przedmioty, nazwy i kwoty tylko do każdego rozliczenia robicie osobno tabelkę 
w Excelu :) - tak samo jak napisałam Wam już wyżej :)  Gdy Wam już zabraknie miejsca to 
drukujcie kolejną szczegółową specyfikę.

W praktyce dobrze też założyć sobie folder na szkolnym kompie i tam przechowywać te 
tabelki z Excela najlepiej podpisane żebyście wiedzieli kogo macie potem szukać. Potem to 
już kopiuj – wklej części danych tylko zmieniacie dane dotyczące kwot no bo wiadomo nowe 
rozliczenia – nowa kasa a i kasy co zostało do wydania ubywa :)  

Wsio ! :) czyli Wszystko  :) Tylko to Was interesi co napisałam wyżej :)

Uwaga, uwaga ! Wiadomo, że teraz to raczej na pewno wszytko będziecie wysyłać pocztą i 
Wy i pewnie rodzice i MOPS  ( wniosek, kasa) 

Aaaa polecam Wam jeszcze tą stronę ! Ma ona aktualną aktualizację ! I tam macie 
przykładową listę co można a czego nie można uznać w rozliczeniu faktur i paragonów ! :)  
więc nie będziecie się zastanawiać czy to można czy nie ! Ja przyznam, że z początku miałam
z tym mały problem (czasami ). Dlatego wydrukowałam sobie taką listę i potem tylko 
zerkałam i po problemie :) 



https://www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/stypendium-szkolne.html

https://www.oswiata.tychy.pl/stypendia-i-zasilki/stypendium-szkolne.html

