
PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 

 

1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE POSZERZAJĄCE WIEDZĘ I ZAINTERESOWANIA DZIECKA:  

 zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, taneczne, kółka zainteresowań, zajęcia na basenie i inne; 

 nauka języków obcych; 

 zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne zajęcia rozwojowe. 

 

2. OPŁATY SZKOLNE: (na podstawie zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego poniesione koszty 

i uczestnictwo w niżej opisanych wyjazdach)  

 koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole” bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki szkolne, wyjścia 

(wyjazdy) do kina, teatru, imprezy edukacyjne, obozy naukowe; 

 opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę. 

 

3. PODRĘCZNIKI SZKOLNE, LEKTURY SZKOLNE  
UWAGA! Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników. W sytuacji kupna podręczników 

używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można 

udokumentować umową kupna – sprzedaży (dostępną na stornie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej lub w siedzibie Ośrodka). 

 

4. ARTYKUŁY SZKOLNE (np. tornister – plecak szkolny, zeszyty, piórnik, bloki (rysunkowy, techniczny), 

flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, 

brystole, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, modelina 

itd.). 

 

5. POMOCE DYDAKTYCZNE (np. kalkulator, przybory geometryczne, słowniki, encyklopedie, atlasy, 

tablice matematyczne, itp.). 

 

6. OBUWIE: 

 sportowe na lekcje wychowania fizycznego (2 pary na rok); 

 zmienne/zastępcze wymagane przez szkołę (2 pary na rok). 

 

7. STRÓJ SPORTOWY NA W-F: 

 dres (1 szt. na rok); 

 spodnie sportowe (1 szt. na rok); 

 koszulka sportowa (4 sztuki na rok); 

 krótkie spodenki lub getry (4 sztuki na rok); 

 strój kąpielowy, klapki na basen, czepek, okulary do pływania (raz na rok). 

 

8. PRZYBORY I STRÓJ nie stanowiące pomocy dydaktycznych, ale mające wpływ na realizację procesu 

edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia. 

 

9. ZAKUP KOMPUTERA w tym zestaw komputerowy, laptop/notebook, monitor, klawiatura, myszka, 

drukarka, tusze do drukarki, naprawa komputera lub wymiana części w sprzęcie komputerowym (na FV lub 

rachunku musi być wypisane jaka część została naprawiona lub wymieniona) , multimedialne programy 

edukacyjne, system operacyjny (np. Windows), modem/router (w przypadku zwrotu za abonament 

internetowy), pendrive, głośniki i słuchawki komputerowe – wymienione wydatki niezbędne do podstawowej 

nauki przy komputerze. 

Wyżej wymienione wydatki (związane z komputerami) zostaną zwrócone po uprzednim porozumieniu 

z wychowawcą klasy lub pedagogiem i sprawdzeniu, że uczeń posiada wymagane podręczniki, ćwiczenia, 

artykuły szkolne i strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego. 

 

10. ABONAMENT INTERNETOWY wrzesień – czerwiec (faktura VAT + dowód opłaty). 

 

11. OKULARY KOREKCYJNE (faktura VAT + zaświadczenie od lekarza o konieczności noszenia 

okularów).  



1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie: 

 oryginału faktur 

 oryginału rachunków imiennych 

 

2. Faktury, rachunki bądź inne dowody księgowe powinny zawierać:  

 nazwę wystawcy (czytelna) 

 datę wystawienia/ sprzedaży  

 numer dokumentu  

 prawidłowe dane wnioskodawcy( imię i nazwisko, adres zamieszkania)  

 potwierdzenie zapłaty (forma płatności) 

 

3. Faktury, rachunki bądź inne dowody księgowe muszą być wystawione na wnioskodawcę (paragony nie 

będą uwzględniane). Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotacje „szkolne” lub „ sportowe”.  

 

4. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze to na odwrocie może 

potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis czytelny i podpis.  

 

5. W przypadku, gdy sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić to 

szkoła do której uczęszcza uczeń.  

 

6. Niniejszy kwalifikator wydatków nie jest katalogiem zamkniętym, jeżeli zakupiony towar nie znajduje się 

w powyższym katalogu wydatków zostanie rozliczony pod warunkiem, że Organ przyznający stypendium 

uzna, że wydatek ma charakter edukacyjny i jest związany z procesem nauki dziecka.  

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY OD M-CA LIPCA 2017r. 

(W PRZYPADKU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OD M-CA CZERWCA 2017r.)  

 

NA KAŻDEGO UCZNIA UPRAWNIONEGO DO STYPENDIUM WYMAGANE SĄ ODDZIELNE 

FAKTURY 


