
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 podręczniki i ćwiczenia szkolne; 

 lektury szkolne (wymagana adnotacja pedagoga szkolnego), książki i prasa o charakterze 

edukacyjnym, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne, 

książki do nauki języka obcego, mapy, globusy, mikroskopy; 

 tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie zmienne (1 szt. na cały rok 

szkolny); 

 artykuły szkolne: zeszyty, przybory szkolne, tj. piórnik, kalkulator, blok, papier kolorowy,  

teczka szkolna, okładki na książki i zeszyty, długopisy, ołówki, pióra, kredki, pędzle, klej, 

flamastry, gumki, temperówki, bibuła, brystol, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, 

nożyczki, taśma klejąca, korektor, zakreślacz, marker, przybory geometryczne, plastelina, 

modelina, segregatory, dziurkacze, zszywacze, itp.; 

 przybory do nauki zawodu (należy załączyć zaświadczenie ze szkoły o profilu zawodu); 

 komputer, laptop, tablet, drukarka, oprogramowanie do komputera, monitor, skaner, 

modem, router, dyktafon, mysz, klawiatura, głośniki, tusz do drukarki, toner, papier do 

drukarki, multimedialne programy edukacyjne (jeśli są to wydatki związane z zajęciami 

szkolnymi wymaganymi obligatoryjnie przez szkołę), pendrive, płyty CD; 

 pokrycie kosztów abonamentu internetowego za miesiące wrzesień – czerwiec (oryginał 

faktury z załączonym oryginałem dowodu zapłaty oraz z załączoną kserokopią umowy  

na Internet potwierdzoną za zgodność kserokopii z oryginałem w Urzędzie Gminy). Dowód 

zapłaty za fakturę powinien zawierać nr faktury lub miesiąc, za który jest regulowana 

zapłata; 

 biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko; 

 okulary korekcyjne (potwierdzone przez lekarza specjalistę); 

 obuwie sportowe na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego (np. adidasy, 

tenisówki, halówki, trampki) – maks. 2 pary na semestr; 

 strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki sportowe/szorty 

sportowe/leginsy/getry – maks. 2 szt. w semestrze, koszulki sportowe (t-shirt) – maks.  

2 szt. w semestrze, dres – maks. 1 komplet w semestrze lub zamiast dresu spodnie sportowe 

 (1 szt.) i bluza sportowa (1 szt.), skarpetki sportowe na zajęcia w-f); 

 mundurek szkolny, odzież, obuwie i przyrządy niezbędne do odbycia praktyk szkolnych 

zawodowych (wraz z rachunkiem/fakturą należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły 

potwierdzające, że zakupione rzeczy są wymagane przez szkołę);  

 strój galowy (bluzka, spódnica, sukienka, spodnie, koszula, marynarka, garnitur, obuwie 

wizytowe) – 1 raz w roku szkolnym; 

 wydatki związane z profilem nauki – farby, płótna, blejtramy, pędzle, instrumenty 

muzyczne, ubiór ochronny (ubrania i obuwie robocze, fartuchy, rękawice); 

 koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza 

zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające 

udział ucznia w zajęciach);  

 koszt uczestnictwa w kółkach zainteresowań, w szczególności udziału w zajęciach: 

sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych, np. pokrycie 

kosztu udziału w zajęciach pływania na basenie oraz zakup wyposażenia na zajęcia: strój 



kąpielowy, kąpielówki, klapki, okulary pływackie, czepek i inne rzeczy niezbędne na takie 

zajęcia; 

 koszt wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, „zieloną szkołę”, obóz 

sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – wymagane jest 

przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopieropo 

zakończonej wyciecze; 

 zakup biletu do kina, teatru, muzeum (wyjście w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych); 

 zwrot za bilety za dojazdy do szkoły (imienny bilet miesięczny lub kwartalny za miesiące 

wrzesień - czerwiec), 

 

Nie będą uwzględnianie wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: odzież i obuwie 

codziennego użytku (np. kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, sandały), 

stroje odświętne (np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę), meble (np. regały na książki, 

stojaki na płyty, szafy, łóżka), wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, obozy i zimowiska 

rekreacyjne, obozy letnie, kolonie, śpiwory, namioty, kamery internetowe, faktury za Internet z 

usługą TV (bez możliwości ustalenia opłaty tylko za Internet), opłaty za ubezpieczenie, składkę na 

radę rodziców lub komitet rodzicielski, wyżywienie w szkołach, bursach. 

 

UWAGA!  

 

 faktury, rachunki muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia, 

 faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis 

osoby wystawiającej fakturę lub rachunek. Wszelkie poprawki muszą być opatrzone 

pieczątką i podpisem osoby wystawiającej fakturę lub rachunek, 

 przy wystawianiu faktury należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, 

aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów, np. miały 

adnotacje „szkolne” lub „sportowe” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana 

jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu oraz jego czytelnym podpisem na 

odwrocie faktury, a także poprawność danych i daty zakupu), 

 w przypadku, gdy wartość przedstawionych faktur/rachunków przewyższy kwotę 

przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości 

przyznanego świadczenia, 

 sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować 

umową kupna – sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy 

konstrukcyjne do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzoną.  

 

PARAGONY NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ! 

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 obowiązują faktury za: 

Zakup podręczników – od czerwca 2021r.  

Pozostałe materiały szkolne – od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r.  

Abonament za Internet – od września 2021 r. do czerwca 2022 r.  

Bilety na dojazdy do szkoły – od września 2021 r. do czerwca 2022 r. 

 


