Katalog wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji w ramach
stypendium szkolnego
1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:
• Płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj., czesne za naukę w szkole,
korepetycje, kursy języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka pływania,
nauka tańca, karate, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr,
kino, muzeum itp.), koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę” - na podstawie zaświadczenia ze szkoły o
poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza oraz koszty związane z
uczestnictwem w praktykach zawodowych tj. czesne i zakwaterowanie.
2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:
• Zakup podręczników tj: podręczniki, ćwiczenia, lektury, vademecum, kompendium, słowniki,
kodeksy, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy,
globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym,
• Pomoce dydaktyczne i przybory szkolne: tj komputer/ monitor komputerowy/ notebook/ notbook/
laptop/ tablet/ drukarka/skaner (1 szt. na rok szkolny), programy multimedialne i edukacyjne, nośniki
danych (płyty CD, pendrive), podzespoły do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki, kamera
do komputera), koszty naprawy lub modernizacji komputera, papier i tusz/toner do drukarki,
mikroskopy, kalkulatory, piórnik, artykuły szkolne np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej,
papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny,
nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina,
okładki na zeszyty, książki i ćwiczenia oraz inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
• Biurko do nauki, krzesło lub fotel do biurka, lampka szkolna na biurko, -po 1 szt. na rok szkolny,
• Tornister lub plecak szkolny lub torba szkolna oraz worek na obuwie na zajęcia wychowania
fizycznego,- po 1 szt. na rok szkolny,
• Instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte
zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie) lub do szkoły
muzycznej- 1 szt. na rok szkolny,
• Sprzęt sportowy w przypadku uczniów klas sportowych,
• Audiobooki z nagraniami lektur szkolnych lub ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę
popularnonaukową i czytników ebooków, 1 szt. na rok szkolny,
• Pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wystawionego na jedną z osób będących w składzie
rodziny,

• Opłata za zakup/dzierżawę urządzeń dostępowych: modemów, routerów oraz opłata za instalację
Internetu,
• Strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego:
spodenki sportowe (gimnastyczne) - po 1 szt. na 1 semestr
koszulki sportowe (gimnastyczne) - po 2 szt. na 1 semestr,
dresy lub spodnie sportowe i bluza sportowa po 1 szt. na 1 semestr,
obuwie sportowe typu tenisówki lub halówki lub trampki lub adidasy -po 1 parze na 1 semestr:
Kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może być większa niż 250,00 zł na okres od
września do grudnia danego roku szkolnego oraz 250,00 zł na okres od stycznia do czerwca danego roku
szkolnego. W przypadku uczniów szkół sportowych lub klas sportowych kwoty te wynoszą
odpowiednio 400,00 zł,
• Strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie- po 1 szt. na rok szkolny,
• Strój apelowy (dla dziewcząt biała bluzka wizytowa, spódnica wizytowa, a dla chłopców biała
koszula wizytowa i spodnie wizytowe lub garnitur) – po 1 szt. na rok szkolny,
• Strój wymagany do praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji
zajęć praktycznych (poparte zaświadczeniem ze szkoły lub od pracodawcy o zasadności zakupu),
• Mundury/mundurki szkolne wymagane przez szkołę (na podstawie zaświadczenia ze szkoły),
• Okulary korekcyjne (należy przedłożyć fakturę VAT wraz ze zleceniem wystawionym na ucznia
przez lekarza- okulistę),
3. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):
• Czesne i zakwaterowanie w internacie, bursie i stancji – za okres, w którym realizowana jest nauka.
Jeżeli uczeń otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie kwota
wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a
kwotą dodatku.
4. Dopuszcza się możliwość rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu
wydatkami, pod warunkiem, że stanowią one wydatek edukacyjny potwierdzony stosownym
zaświadczeniem.
Faktury, rachunki, dowody wpłat KP, oraz zaświadczenia muszą być wystawione imiennie na rodzica
(opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia.
Istotne jest także aby np. tornister, plecak, spodenki, koszulki, dresy, spodnie, bluza itp. miały adnotacje
,,szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma przymiotnika „szkolne lub sportowe” w
nazwie umieszczonej na fakturze, to może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i
podpis. Faktury tylko z nazwą odzież sportowa nie będą uznawane.
W przypadku zakupu obuwia sportowego, na fakturze musi być wpisana nazwa typu: tenisówki,
halówki, trampki, adidasy. Faktury tylko z nazwą obuwie sportowe nie będą uznawane.

Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania
fizycznego.
Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: odzież i obuwie do codziennego
noszenia, opłacenie komitetu rodzicielskiego (Radę Rodziców), ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia
w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np.
studniówka), opracowania i ściągi, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, obozy i zimowiska
rekreacyjne, namioty, śpiwory, regały na książki, stojaki na płyty, torby na kółkach oraz koszty umowy
zlecenia i umowy o dzieło za udzielanie korepetycji.
WAŻNE:
Faktury za zakup podręczników oraz pozostałych artykułów uznawane będą za okres od lipca do
czerwca danego roku szkolnego.
Faktury za zakup stroju sportowego rozliczyć należy wyłącznie: za pierwszy semestr w okresie do
grudnia danego roku szkolnego, a za drugi semestr do czerwca danego roku szkolnego.

