
PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW 

KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 
 zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic: (matematycznych, 

chemicznych, fizycznych, astronomicznych), encyklopedii, lektur szkolnych -wymagana 

adnotacja szkoły, vademecum, kompendium oraz inne publikacje o charakterze 

edukacyjnym, map,  

 zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, 

kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, 

itp.),  

 zakup plecaka szkolnego, tornistra, torby sportowej (1 sztuka na rok szkolny),  

 zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.: -odzież sportowa:  

* dres sportowy lub bluza sportowa i spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka 

gimnastyczna, getry, skarpety sportowe, (max. Po  2 sztuki na semestr) 

* strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen – 1 para każdego artykułu na rok 

szkolny (wymagane potwierdzenie przez szkołę, że uczeń uczęszcza na zajęcia z pływania),  

* obuwie sportowe typu tenisówki, halówki, trampki lub adidasy: max.  2 pary  na semestr,  

 inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory 

plastyczne m.in. farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny 

(fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły 

 zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych także  poza szkołą(np. 

sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne) – wymagane zaświadczenie 

potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć,  

 całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły 

zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia albo całkowite lub częściowe 

sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),  

 inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia  

– uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.  

 

W przypadku dostarczenia faktur/rachunków na kwotę niższą niż przyznane stypendium 

szkolne, świadczenia zostaną wypłacone jedynie do wysokości dostarczonych 

faktur/rachunków 



NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM NP. : 

 odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, 

rajstopy),  

 stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,  

 meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy),  

 kamery internetowe,  

 sprzęt rehabilitacyjny,  

 wkładki ortopedyczne,  

 okulary korekcyjne,  

 śpiwory, namioty,  

 obozy i zimowiska rekreacyjne,  

 

Wydatkiem niekwalifikowanym są również podręczniki szkolne i lektury szkolne do klasy, do 

której nie uczęszcza stypendysta.  

 

Uwaga!  

 faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica/opiekuna prawnego lub 

pełnoletniego ucznia,  

 przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków,  

 ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł                    

w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru 

wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu                                              

i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na 

odwrocie faktury),  

 odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury            

w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.  

 

 


