
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2021/2022 

1. Podręczniki, zeszyty 

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne 

3. Tornister (plecak szkolny) 

4. Obuwie sportowe na W-F (raz na semestr), strój na W-F (raz na semestr) 

5. Przybory do nauki zawodu 

6. Piórnik, artykuły szkolne( np. bloki, kredki, pędzle, klej, flamastry, papier kolorowy, ołówki, 

długopisy. pióra, gumki, temperówki, bibuła, kalkulatory, brystol, papier kancelaryjny, 

nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina) 

7. Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), 

multimedialne programy edukacyjne 

8. Oprogramowanie do komputera, części do komputera 

9. Biurko, krzesło do biurka, lampka 

10. Strój galowy wymagany przez szkołę- po uprzednim uzgodnieniu z pedagogiem szkoły 

11. Sprzęt muzyczny 

12. Basen (strój kąpielowy, klapki, rachunki) 

13. Uczestnictwo w zajęciach w celu podniesienia sprawności fizycznej 

14. Kursy dokształcające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe 

15. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych 

16. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych- dojazd do szkoły 

 

UWAGA!- odzież i obuwie mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie  

w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym 

ucznia. 

 

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do 

instytucji kultury, czy wyjazdu 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”. Jeżeli zakupiony towar nie ma 

tej informacji w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na 

odwrocie rachunku, zakup może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń. 

W przypadku faktur lub rachunków płaconych przelewem bądź kartą kredytową należy 

dołączyć do w/w dokumentu potwierdzenie wykonania przelewu. Jeśli stypendium szkolne 

przeznaczane jest na pokrycie kosztów abonamentu, należy do pierwszego rozliczenia 

dostarczyć do wglądu  umowę z operatorem. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują faktury, rachunki, umowy za: 

1. zakup podręczników od lipca 2021r. 

2. pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2021r. do czerwca 2022r. – według wykazu wydatków 

kwalifikowanych, 

3. abonament internetowy od września 2021r. do czerwca 2022r. 

4. bilety za dojazdy do szkoły od września 2021r. do czerwca 2022r. 

 


