
 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

1. PODRĘCZNIKI SZKOLNE, LEKTURY SZKOLNE, ZESZYTY 

2. POMOCE DYDAKTYCZNE (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.) 

3. TORNISTER (plecak szkolny) 

4. ARTYKUŁY SZKOLNE (np.; piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, 

długopisy, pióra, gumki,  temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma 

klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, itp.) 

5. STRÓJ GIMNASTYCZNY NA W-F (raz na semestr dla jednego ucznia) 

6. STRÓJ SPORTOWY NA W-F (raz na semestr dla jednego ucznia) 

7. OBUWIE SPORTOWE NA W-F (raz na semestr dla jednego ucznia) 

8. OKULARY KOREKCYJNE DLA UCZNIA (zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty) 

9. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU (np.; mikroskop, luneta związane z procesem edukacyjnym ucznia) 

10. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA (związane z procesem edukacyjnym 

ucznia) 

11. TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO, 

MULTIMEDIALNE PROGRANY EDUKACYJNE (związane z procesem edukacyjnym ucznia) 

12. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA (związane z procesem edukacyjnym ucznia) 

13. SPRZĘT MUZYCZNY  (związane z procesem edukacyjnym ucznia chodzącego do szkoły muzycznej)  

14. WYCIECZKI SZKOLNE, ZIELONA SZKOŁA itp. 

15. DODATKOWE ZAJECIA WYRÓWNAWCZE 

16. KOSZTY DOJAZDU DO SZKÓŁ (bilet miesięczny) 

17. BASEN (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, rachunki za korzystanie z basenu) 

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy 

wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi 

rozliczenie z pobieranego stypendium.  

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

Istotne jest także by np: plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.  Jeżeli 

zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie 

chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza 

uczeń.  

Rachunki dotyczące pozycji 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 powinny być na odwrocie opisane przez 

szkołę, że zakup jest niezbędny do nauki, związany z procesem edukacyjnym ucznia. 

 

W roku szkolnym obowiązują faktury za: 

 zakup podręczników  - od czerwca danego roku szkolnego 

 pozostałe materiały szkolne od lipca danego roku szkolnego – wg wykazu wydatków 

kwalifikowanych 

 bilety miesięczne – od września do czerwca danego roku szkolnego 

 abonament internetowy – od września do czerwca danego roku szkolnego 

 

 


