
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2014/2015
1. Podręczniki (wyłączeniu podlegają podręczniki dofinansowane z programu „Wyprawka szkolna”),
2. Słowniki,
3. Encyklopedie,
4. Atlasy,
5. Tablice matematyczne (geograficzne, historyczne itp.),
6. Lektury szkolne,
7. Inne książki pomocnicze do realizacji procesów dydaktycznych,
8. Tornister (plecak szkolny),
9. Strój gimnastyczny (obuwie sportowe, koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, dres)  - 

nie częściej niż dwa komplety w ciągu jednego semestru szkolnego dla jednego ucznia,
10. Strój kąpielowy,
11. Materiały do wykonywania prac dyplomowych,
12. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. zeszyty, piórnik, bloki, flamastry, kredki,  

pędzle,  farby,  klej,  papier  kolorowy,  temperówki,  kalkulatory,  ołówki,  długopisy,  pióra,  gumki,  
bibuła,  brystole,  papier  kancelaryjny,  nożyczki,  taśma  klejąca,  papier  milimetrowy,  korektory,  
przybory rysunkowe, malarskie, kreślarskie,  plastelina, modelina, itp.)

13. Biurko do nauki, krzesło do biurka szkolnego,
14. Sprzęt komputerowy ( w tym także komputerowe programy edukacyjne, urządzenia peryferyjne, 

materiały eksploatacyjne i części zamienne oraz abonament internetowy),
15. Pomoce naukowe,
16. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.),
17. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”,
18. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp. (wycieczki klasowe),
19. Koszta  związane  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem  zamieszkania:  uczniów  szkół 

ponadgimnazjalnych  oraz  słuchaczy  kolegiów  (w  szczególności  zakwaterowania  w  bursie, 
internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej np. imienne bilety miesięczne PKS lub PKP).

20. Okulary korekcyjne,
21. Inne  wyposażenie  ucznia  obligatoryjnie  wymagane  przez  szkołę  (np..  strój  szkolny,  sprzęt  

muzyczny),
22. Koszt zakwaterowania w bursie, internacie – dotyczy uczniów/słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych,
23. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania  

lub  jako  inne  - pozaszkolne  -  płatne  zajęcia  edukacyjne  (np.:  kursy  językowe,  informatyczno-
komputerowe,  zajęcia  logopedyczne,  zajęcia sportowe,  taneczne,  recytatorskie,  kółka 
zainteresowań),

24. Opłaty z tytułu czesnego w szkołach niepublicznych.

Faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakupy na cele edukacyjne muszą być imienne na rodzica 
lub pełnoletniego ucznia.

Przy wystawianiu faktury/rachunku    należy zwrócić uwagę    na nazewnictwo zakupionych    artykułów,    aby   
były   zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.  

UWAGA!
Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtki, buty, bluzy, spodnie,  
swetry) oraz wyżywienie ucznia/słuchacza leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie jest finansowany w  
ramach stypendium szkolnego. 
       W  przypadku,  kiedy    wartość    faktury/rachunku    przewyższy  kwotę    przyznanego  stypendium,    nastąpi    zwrot   
poniesionych kosztów tylko do   wysokości świadczenia.  
W sytuacji,  kiedy    wartość    faktury    będzie  niższa  niż  wysokość  świadczenia,    zwrot    nastąpi    do    wysokości  wartości   
faktury/rachunku.
      Faktury bądź inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na cele edukacyjne winny być opisane tak,  
by opis pozwalał przypisać określoną kwotę kosztu do wnioskowanego dziecka. Poniesione koszty na cele edukacyjne  
dla wnioskowanych dzieci ogółem nie sumują się na całą rodzinę, lecz koszty są rozdzielane na poszczególne dzieci –  
każdy z osobna.

Refundacji nie podlegają m.in.     – wydatki na wyżywienie, opłaty mieszkaniowe, zakup lekarstw, obiady w szkole, strój  
pierwszokomunijny,  strój  na  studniówkę,  spodnie,  rajstopy,  bielizna  osobista,  zwykłe  buty,  bluzki,  odzież 
zimowa( kurtki, czapki, szaliki, kozaki), kamera i mikrofon do komputera, obozy i zimowiska rekreacyjne, regał na 
książki,  stojak  na  płyty,  oświetlenie  na  biurko,  śpiwór,  namiot,  sprzęt  sportowy  (może  być  w  przypadku,  gdy 
udokumentowane będzie uczęszczanie na zajęcia z tego zakresu). 


