
 

 

INFORMACJA DODATKOWA 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

1. podręczniki, ćwiczenia i lektury szkolne 

2. pomoce naukowe: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, kalkulatory, instrumenty muzyczne, 

mikroskopy, lunety, zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, edukacyjne programy komputerowe, płyty cd, 

dyskietki, komputer lub laptop, drukarka itp. 

3. przybory szkolne: zeszyty, bloki, długopisy, pióra, flamastry, kredki, ołówki, piórniki, pędzle, farby, klej, papier 

kolorowy, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, 

korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.) 

4. tornister (plecak szkolny) 

5. ubiór szkolny: strój sportowy i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego, strój na dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

sportowe, itp. 

6. ubiór i przybory do nauki zawodu, tj. odzież ochronna itp.  

7. opłata za udział w zajęciach edukacyjnych (np. za zajęcia wyrównawcze, naukę języków obcych, zajęcia sportowe, 

muzyczne, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp.) 

8. opłata za udział w wycieczce szkolnej, „zieloną szkołę”, itp. 

9. opłata za korzystanie z sieci internet 

10. bilet miesięczny komunikacji publicznej* (w części nie refundowanej z innych źródeł). 

11. zakup posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie* (w części nie refundowanej z innych źródeł). 

12. opłata za pobyt w internacie lub w bursie* (w części nie refundowanej z innych źródeł). 

13. opłata czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej* (w części nie refundowanej z innych źródeł). 

* dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                           

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty 

i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój sportowy i obuwie na zajęcia W-F, fartuch ochronny do nauki 

zawodu). !!! Natomiast nie będą kwalifikowane wydatki związane z zakupem codziennej odzieży lub obuwia, 

umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. buty, spodnie, kurtka, czapka itp.) Poniesione wydatki muszą być 

udokumentowane oryginałami imiennych faktur, rachunków, miesięcznych biletów komunikacji publicznej oraz 

innych dowodów wpłat. Dokumenty te muszą być wystawione na wnioskodawcę lub uprawnionego ucznia. 

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 obowiązują faktury, rachunki, umowy za: 

1. Zakup podręczników – (od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r.), 

2. Pozostałe materiały szkolne – (od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r.) – według wykazu wydatków kwalifikowanych, 

3. Abonament internetowy – (od września 2022 r. do czerwca 2023 r.), 

4. Bilety za dojazdy do szkoły  - (od września 2022 r. do czerwca 2023 r.). 

 

 


