
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  
ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Wnioskowana forma świadczenia (ta, która została wybrana we wniosku): 

1 Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w: 

a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, 
b) zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, 

komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych, 
c) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do kina i teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły lub 

inne imprezy organizowane przez szkołę, 

2 Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup: 
a) podręczników i ćwiczeń szkolnych, lektur szkolnych, opracowań szkolnych -  odpowiednio do klasy, do której uczęszcza 

uczeń w danym roku szkolnym 
b) pomocy dydaktycznych m.in.: encyklopedii, słowników, atlasów, tablic (matematycznych, chemicznych, fizycznych, 

astronomicznych), vademecum, książek do nauki języka obcego, repetytoriów i poradników związanych z edukacją ucznia,  
c) artykułów szkolnych papierniczych i piśmienniczych np. teczki, segregatory, okładki, długopisy, ołówki, kredki, temperówki, 

piórniki, farby, bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, kalkulator, przybory geometryczne itp. 
d) tornistra, plecaka szkolnego, torby sportowej, worka na obuwie zamienne, 
e) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego: 

 obuwie sportowe (np. adidasy, tenisówki, halówki, trampki) – 2 pary na semestr, 
 spodenki sportowe, szorty sportowe, getry, legginsy – 2 sztuki na semestr, 
 koszulki sportowe (t-shirt) – 2 sztuki na semestr, 
 dres, spodnie sportowe, bluza sportowa – 2 sztuki na semestr,  

f) odzieży wymaganej przez szkołę związanej z procesem edukacyjnym np. strój ochronny na praktyki, fartuchy, rękawice 
ochronne, narzędzia, a także mundurki szkolne wymagane przez szkołę oraz strój służący do reprezentowania organizacji 
działającej na terenie danej szkoły np. mundur harcerski, wojskowy 

g) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach 
zorganizowanych, 

h) specjalnej odzieży oraz sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych oraz uczniów uczestniczących w dodatkowych 
zajęciach sportowych np. zajęcia pływackie, karate, taekwondo 

i) komputera stacjonarnego (zakupionego w komplecie lub częściach), laptopa, notebooka, tabletu, drukarki, urządzenia 
wielofunkcyjnego, skanera, klawiatury, myszy, słuchawek, głośników, kamery internetowej, mikrofonu, pendrive, 

j) papieru do drukarki, tuszu/toneru,  
k) komputerowych programów edukacyjnych lub naukowych oraz oprogramowania 
l) biurka do nauki, krzesła do biurka oraz lampki na biurko,  
m) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów abonamentu internetowego w okresie wrzesień-czerwiec (refundacja na 

podstawie faktur z załączonym potwierdzeniem zapłaty, w przypadku nie posiadania faktur należy przedłożyć kopię umowy 
oraz dowody zapłaty) 

3 Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz 
słuchaczom kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, w tym w szczególności: 

a) opłat za zakwaterowanie w bursie, internacie, akademiku lub na stancji – za okres, w którym realizowana jest nauka 
b) opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem – imienne bilety miesięczne 

 

INFORMACJA DODATKOWA: 
1. Stypendium może być udzielone jedynie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia 
2. Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym: 

a. odzież i obuwie codziennego użytku umożliwiające uczniowi dotarcie do szkoły (np. kurtka, buty, ciapy, czapka, rękawiczki, sukienki 
(również sportowe), swetry, bielizna osobista, rajstopy, skarpety) oraz stroje odświętne (np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę), 

b. meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy), 
c. podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa, programy komputerowe inne niż edukacyjne, smartfony, 

ipody, 
d. sprzęt rehabilitacyjny, wkładki ortopedyczne, okulary korekcyjne, 
e. rower, rolki, hulajnoga 
f. opłaty za: komitet rodzicielski, wyżywienie w szkole, ubezpieczenia uczniów, wyjazd na obozy i zimowiska rekreacyjne, udział w 

imprezach klasowych i szkolnych jak wigilia lub studniówka, Internet z usługą TV 
3. Faktury/dokumenty księgowe potwierdzające wydatek muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Paragony nie będą 

brane pod uwagę 
4. Przy wystawianiu faktury/dokumentu księgowego należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, istotne jest aby odzież i 

obuwie miały adnotację „szkolne” lub „sportowe” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest adnotacja sprzedawcy z pieczątką 
sklepu oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury), a także poprawność danych i daty zakupu 

5. Faktury/dokumenty księgowe potwierdzające zakup: 
a. podręczników lub materiałów szkolnych wymienionych w katalogu uznawane będą od miesiąca lipca do miesiąca czerwca 
b. opłaty za abonament internetowy oraz pozostałe wydatki uznawane będą za okres od miesiąca września do czerwca danego roku 

szkolnego. Przy czym za pierwszy semestr będą uwzględniane faktury za okres od sierpnia do grudnia danego roku szkolnego, zaś za drugi 
semestr – okres od stycznia do maja danego roku szkolnego  

6. Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie 
potrzeb konkretnego dziecka - każda faktura lub rachunek winna być zatem przyporządkowana jednemu uczniowi i powinna zawierać na 
odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna o treści „dotyczy dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka)” 

 


