
  
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 
1. Podręczniki, zeszyty. 
2. Słowniki, encyklopedie, atlasy (w tym również multimedialne), tablice matematyczne, lektury szkolne. 
3. Tornister, plecak szkolny, torba sportowa (w przypadku uczestnictwa w dodatkowych zajęciach 

sportowych). 
4. Strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego: 

 obuwie sportowe – nie więcej niż 2 pary na semestr, 
 spodenki gimnastyczne – 1 sztuka na semestr, 
 dresy kompletne lub spodnie sportowe + bluza sportowa – 1 komplet/sztuka na semestr, 
 koszulki gimnastyczne – nie więcej niż 3 sztuki na semestr. 

5. Przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji. 
6. Przybory szkolne, artykuły szkolne (np. piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier 

kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, 
papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, 
plastelina, modelina, itp.). 

7. Okulary korekcyjne (wraz z fakturą należy dostarczyć zaświadczenie/receptę lekarza okulisty 
potwierdzające konieczność noszenia okularów). 

8. Tusze do drukarek, tonery. 
9. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy 

edukacyjne. 
10. Komputer/laptop, oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy), peryferia komputerowe 

(drukarka, skaner, monitor, mysz, klawiatura). 
11.  „Mundurek szkolny”, strój galowy wymagany obligatoryjnie przez szkołę. 
12. Sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie 

ucznia na zajęcia). 
13. Sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, łyżwy, kimono, itp.). 
14. Basen (opłata za uczestnictwo w szkółkach pływackich, strój kąpielowy, klapki, itp.). 
15. Zajęcia pozalekcyjne (opłata za dodatkową naukę języka obcego, korepetycje, itp.). 
16. Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na 

zieloną szkołę, wycieczki szkolne, obozy sportowe, itp. 
17. Opłata za posiłki przygotowywane przez szkołę. 
18. Opłata za ubezpieczenie, komitet rodzicielski, składki i inne opłaty za wyjątkiem opłat za zdjęcia, 

imprezy klasowe (wigilia klasowa, studniówka, itp.). 
19. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (np. zakwaterowanie w bursie/internacie, przejazd środkami komunikacji publicznej  
z i do szkoły, itp.). 

20. Czesne za naukę w szkole. 
21. Biurko – 1 sztuka na rok; nie częściej niż jeden raz na 3 lata.  
22. Krzesło do biurka - 1 sztuka na rok; nie częściej niż jeden raz na 3 lata.  
23. Inne niewymienione w punktach 1 – 22, niezbędne w procesie edukacji ucznia. 
 
Faktury, bądź rachunki imienne muszą być wystawione na rodzica (wnioskodawcę). Istotne jest także, 
by obuwie lub strój sportowy, posiadały w treści pozycji adnotację „sportowe/y”. Jeżeli zakupiony 
towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub nie posiada identyfikatora, 
upoważniony sprzedawca może potwierdzić fakt zakupu art. sportowego na odwrocie rachunku wraz 
z pieczątką sklepu, pieczątką imienną (jeżeli posiada) i czytelnym podpisem sprzedawcy. 
 
W każdym roku szkolnym refundowane są koszty zakupu: 
1. Abonamentu Internetowego – opłaty za okres od września do czerwca. 
2. Podręczników i pozostałych artykułów szkolnych określonych w wykazie wydatków 

kwalifikowanych – zakupionych od sierpnia do czerwca. 
 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, 
bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, sprzęt 
rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, 
stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty itp. 

 
ZAKUP CODZIENNEJ ODZIEŻY I OBUWIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO UCZNIOWI UCZĘSZCZANIE 

DO SZKOŁY (KURTKA, BUTY) NALEŻY DO ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I NIE MOŻE BYĆ 
FINANSOWANY W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO. STYPENDIUM SZKOLNE NIE MOŻE 
ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA WSPARCIE MATERIALNE RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIĘŻKIEJ 
SYTUACJI FINANSOWEJ, ALE NA POMOC UCZNIOWI W DOSTĘPIE DO EDUKACJI, 
WYRÓWNYWANIU JEGO SZANS EDUKACYJNYCH. 


