
WYDATKI KWALIFIKOWANE W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

 Podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeniowe, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, atlasy, 

globusy, książki do nauki języków obcych, oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na 

różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe; 

 Tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie;  

 Artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, bibuła, brystol, 

flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, temperówki, ołówki, długopisy, pióra, gumki, nożyczki, 

taśma klejąca, przybory geometryczne, plastelina oraz inne materiały/przybory związane ze 

specyfiką szkół; 

 Mundurek szkolny (należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że mundurek 

jest wymagany przez szkołę);  

 Strój galowy (bluzka, spódnica, spodnie, koszula, marynarka, garnitur, obuwie wizytowe) – 

maksymalnie 1 raz w roku;  

 Strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć 

praktycznych; 

 Strój sportowy na lekcje W-F: spodenki sportowe, szorty sportowe, getry, legginsy; koszulki 

sportowe (T-shirt), dres bluza sportowa, spodnie sportowe, obuwie sportowe np. adidasy, 

tenisówki, halówki, trampki; ( max. 2 komplety w roku); 

 Basen – strój na basen, czepek, okulary pływackie, klapki na basen (wymagane potwierdzenie 

przez szkołę, że uczeń uczęszcza na zajęcia z pływania); 

 Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej – specjalistycznej (o ile wiąże się z udziałem w 

treningach w klubie sportowym (wymagane potwierdzenie przynależności do klubu); 

 Zakup instrumentu muzycznego w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne 

(poparte odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na 

instrumencie); 

 Koszty udziału na zajęciach na basenie;  

 Zakup sprzętu komputerowego: tablet, komputer, laptop, oprogramowania systemowego, części 

do komputera (mysz, klawiatura, monitor, głośniki komputerowe, słuchawki), drukarka, 

urządzenie wielofunkcyjne, tusz, papier do drukarki, koszty naprawy sprzętu komputerowego; 

 Wykup usługi dostępu do internetu (od września do czerwca);  

 Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;  

 Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, muzeum (wymagane 

potwierdzenie zaświadczeniem ze szkoły);  



 Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. językowych, sportowych, nauce 

tańca, korepetycjach i innych; (wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lub umowa 

potwierdzająca udział dziecka w zajęciach oraz wysokość ponoszonych opłat);  

 Koszt wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, (wymagane 

zaświadczenie ze szkoły, zawierające informacje dotyczące uczestnika, terminu oraz 

poniesionego kosztu odbytej wycieczki);  

 Koszty biletów miesięcznych na dojazdy do szkół ponadpodstawowych; 

Powyższy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w 

katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek edukacyjny. 

 

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW: 

Faktura/ rachunek zawierający: 

Nazwę wystawcy 

Datę wystawienia 

Datę sprzedaży 

Numer faktury/ rachunku 

Dane nabywcy 

Formę zapłaty 

Pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji - istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. 

miały adnotację "szkolne" lub "sportowe". W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika 

w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca 

umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis, a także rodzic lub pełnoletni uczeń składając czytelny 

podpis. 

 

 


