Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego1
I. Stypendium szkolne z przeznaczeniem na całkowite/częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych:
1. podręczniki, lektury i ćwiczenia szkolne oraz inne publikacje o charakterze
edukacyjnym;
2. pomoce dydaktyczne, np. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice;
3. przybory szkolne i papiernicze, np. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, ołówki,
kredki, rapidografy, cyrkle, farby, papier kolorowy, gumki, temperówki, kalkulatory,
bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina,
modelina, piórnik;
4. plecak, tornister szkolny, torba szkolna, worek na obuwie zamienne (1 sztuka na
semestr);
5. strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego (po 2 szt. na semestr), tj.:
- kostium gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe,
- dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa,
- obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki, trampki,
- halówki lub obuwie zmienne
Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia
wychowania fizycznego.
6. mundurek szkolny;
7. strój galowy na akademie szkolne, np. biała bluzka wizytowa i spódnica wizytowa,
koszula wizytowa i spodnie wizytowe (1 sztuka na rok szkolny).
8. inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych typach szkół np.: farby, płótna,
pędzle, instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy itp.), artykuły potrzebne do
wykonania prac dyplomowych itp.
9. sprzęt komputerowy wykorzystywany w procesie edukacyjnym ucznia np. laptop,
komputer stacjonarny + monitor + klawiatura, drukarka lub inne urządzenie
wielofunkcyjne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego,
tusze, tonery do drukarek, papier do drukarek;
10. okulary korekcyjne – z zaznaczeniem na fakturze imienia i nazwiska ucznia;
11. abonament internetowy, jeśli nie jest refundowany z innych źródeł za okres trwania roku
szkolnego.
12. lampka na biurko, biurko, krzesło do biurka (1 sztuka na rok szkolny)
13. koszt udziału w wycieczce szkolnej itp.
14. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np.
sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne;
15. inne wydatki niewymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym i
zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.
16. dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
17. zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
II. Całkowite/częściowe pokrycie opłat wymaganych przez szkołę,
1. koszty zakupu posiłków tj.: zakup posiłków w stołówkach szkolnych;
2. opłaty czesnego w szkołach niepublicznych:
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zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej

III. Dodatkowe informacje:
1. Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia dokonuje się na podstawie:
1. faktur VAT
2. rachunków imiennych itp.
3. kserokopii biletów miesięcznych – w przypadku pobierania nauki poza miejscem
zamieszkania.
4. innych niż w/w dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
2. Należy podkreślić, że w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: 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. kimono dla ucznia trenującego
karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie
do szkoły (kurtka, buty) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Taki
wydatek może zostać pokryty np. z innych świadczeń leżących w kompetencjach resortu
polityki społecznej, które są przeznaczone właśnie na pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem potomka. Stypendia szkolne przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia
a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie
wydatków np. zakup pary obuwia sportowego, z przeznaczeniem na zajęcia wychowania
fizycznego, dla konkretnego dziecka.
3. Przy wystawianiu faktury/rachunku, dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki
należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami
umieszczonymi w ww. katalogu wydatków, np. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe” (w
przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką
sklepu oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury), a także poprawność danych i daty
zakupu.
4. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury, rachunki, umowy, inne dokumenty za:
a. Zakup podręczników – od lipca 2018r.,
b. Pozostałe materiały szkolne od lipca 2018r. do czerwca 2019r., – według wykazu
wydatków kwalifikowanych,
c. Abonament internetowy – od września 2018r. do czerwca 2019r.,
d. Bilety za dojazdy do szkoły - od września 2018r. do czerwca 2019r.
5. Faktury i rachunki itp. powinny być wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
obejmujące pomoc rzeczową odrębnie dla każdego ucznia, na kwotę przyznanego stypendium
decyzją Wójta.
6. Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż
wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendia uzna, że stanowią
wydatek o charakterze edukacyjnym.

