
Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających 

całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego 

 

Refundacji podlegają w szczególności wydatki poniesione na: 
 
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w 
szczególności: 
 
- koszty nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, teatralnych, 
sportowych, informatycznych ( nie dotyczy kosztów na radę rodziców lub radę szkoły), 
wycieczek szkolnych (w tym wyjść lub wyjazdów do teatru, kina muzeum, 
organizowanych przez szkołę), opłaty czesnego; 
 
-podręczniki, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, 
 
- artykuły szkolne (np. zeszyty, piórniki, bruliony, bloki, pędzle, farby, kleje, teczki, 
segregatory, okładki, wycinanki, papier kolorowy, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, 
temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, kalkulator, przybory geometryczne itp.), 
 
- artykuły piśmienne (np. flamastry, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.), 
 
- tornister szkolny, plecak szkolny, torba szkolna, 
 
- strój na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe na zajęcia wychowania 
fizycznego, spodenki gimnastyczne, podkoszulki sportowe, bluza sportowa, dres 
sportowy, spodnie sportowe itp), 
 
- strój kąpielowy, okulary pływackie – w przypadku gdy nauka pływania odbywa się 
w ramach zajęć wychowania fizycznego), 
- strój galowy obowiązujący w szkole (bluzka galowa, spódnica galowa, spodnie 
galowe itp.) 
 
- przybory i strój do nauki zawodu, 
 
- drukarki, tusz do drukarki, toner, papier do drukarki, płyty CD,DVD, pendrive, 
 
- komputer, monitor, klawiatura, netbook, laptop, tablet, 
 
- sprzęt sportowy wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa 
w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub klubach sportowych, np. rower, gdy 
uczeń uczestniczy w sekcji kolarskiej – należy dołączyć potwierdzenie ze szkoły lub klub 
sportowego, 
 
- instrumenty muzyczne w sytuacji, gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie 
 
- potwierdzenie ze szkoły muzycznej, 
 
- biurko, krzesło do biurka, 
 
- okulary korekcyjne (faktura powinna być wystawiona na ucznia). 
 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów: 
 
- zakup biletów miesięcznych, opłata za zakwaterowanie w bursie, internacie 



 
SZANOWNI PAŃSTWO 

 
 
 
Wypłata stypendiów szkolnych nastąpi po dostarczeniu i zaakceptowaniu 

wyłącznie oryginalnych faktur imiennych lub rachunków imiennych 

wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia. 
 
Wysokość wypłaconego stypendium szkolnego zależeć będzie od kwoty 

przedłożonych faktur, rachunków, do wysokości przyznanego stypendium. 
 
Proszę, aby dostarczone faktury nie przekraczały znacząco kwoty 

przyznanego stypendium. Informuję również, że faktury powinny być 
dostarczone oddzielnie dla każdego dziecka, dla którego wydana została 
decyzja. 
 
 
Nazwy zakupionych towarów powinny być zgodne z katalogiem wydatków 

Refundacji podlegają wyłącznie wydatki poniesione w okresie na jaki zostało 

przyznane stypendium szkolne: 
 
- do stypendium przyznanego na okres wrzesień – grudzień danego roku 

szkolnego należy przedłożyć faktury lub rachunki z tego okresu. Dopuszcza 
się zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 

na podstawie faktur lub rachunków wystawionych począwszy od lipca danego 

roku, 
 
- do stypendium przyznanego na okres styczeń – czerwiec danego roku 

szkolnego należy przedłożyć wyłącznie faktury lub rachunki wystawione w tym 
okresie. 
 
 
 
Za okres wrzesień – grudzień 2021 r. faktury i rachunki przyjmowane będą 

w Wydziale Oświaty w terminie od dnia 08 listopada 2021 r. do dnia 

03 grudnia 2021 r. 
 
Za okres styczeń – czerwiec 2022 r., faktury i rachunki przyjmowane będą 

w Wydziale Oświaty w terminie od dnia 09 maja 2022 r. do dnia 03 czerwca 

2022 r. 


