Katalog Wydatków
Kwalifikowanych do Stypendium Szkolnego
1. podręczniki szkolne, słowniki, tablice /matematyczne, chemiczne, fizyczne, astronomiczne
mapy/, encyklopedie, lektury szkolne/;
2. artykuły szkolne /zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, flamastry, kredki, farby, plecak
szkolny/;
3. strój galowy /ciemne spodnie, spódnica, koszula, / lub niezbędny inny w procesie edukacji np.
mundurek szkolny, harcerski itp. wymagany przez szkołę - potwierdzenie ze szkoły/;
4. obuwie galowe /2 pary na rok szkolny/
5. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego /spodnie sportowe, bluza sportowa,
spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, leginsy,/ 2 sztuki stroju na semestr
6. obuwie sportowe na w-f + obuwie szkolne 1 para na semestr
7. strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie - /potwierdzenie udziału ucznia w klasie
pływackiej/
8. sprzęt sportowy i odzież sportowa, o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z
udziałem w treningach w klubie sportowym - /przynależność do klubu jest potwierdzona
zaświadczeniem/
9. odzież robocza i obuwie wymagane przez szkołę do odbywania praktyk zawodowych, /1 komplet na rok szkolny z zaświadczeniem, że strój jest wymagany/;
10. przybory, akcesoria do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędne w procesie edukacji,
związane ze specyfikacją szkoły -/potwierdzenie ze szkoły/
11. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz
wymaganych w tym względzie określonych pomocy, instrumentów dydaktycznych np. zajęcia
sportowe, wyjazdy na obóz sportowy związany z całorocznymi treningami w klubie, zieloną
szkołę, muzeum, kino, teatr, edukacyjne wycieczki szkolne – wymagane zaświadczenie
potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach i wyjazdach wystawione przez organizatora
zajęć;
12. sprzęt komputerowy tj. komputer lub laptop, tablet, drukarka – 1 sztuka na okres nauki oraz
akcesoria niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu w celach edukacyjnych;
13. zakup biurka do nauki, krzesła, lampki biurowej – na cały okres nauki;
14. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dla uczniów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania np. w internacie, bursie kosztów transportu środkami komunikacji
zbiorowej – imienny bilet miesięczny lub kwartalny. Jeżeli uczeń otrzymuje z tego tytułu
zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub zamieszkanie, kwota wypłaconego stypendium
będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych a kwotą dodatku;
15. opłatę za Internet, jednak nie więcej niż 30 złotych na m-c.
16. Pokrycie kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej w celach edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadpodstawowych

UWAGA
Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty
poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakupu jednej pary obuwia sportowego z
przeznaczeniem na w-f dla konkretnego dziecka.
Odzież i obuwie codziennego użytku, chociażby miały adnotację „sportowe” np. sweter, kurtka nie
będą kwalifikowane do refundacji w ramach stypendium szkolnego.
Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej: „ obuwie i odzież mogą stanowić o charakterze
edukacji jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji
ucznia /np. kimono dla ucznia trenującego karate/. Natomiast zakup codziennej odzieży lub
obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły /kurtka, buty/ leży w kompetencjach resortu
polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego…”.

