
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 OBEJMUJĄ  

 
1. zakup podręczników, ćwiczeń szkolnych (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych) lektury, książki 

rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie,   
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze 

edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe, 
3. zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej 
4. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego : odzież sportowa ( koszulka gimnastyczna- maks. 2 szt., 

spodenki gimnastyczne, szorty sportowe, getry/leginsy, spodnie sportowe, bluza sportowa, dres sportowy – po 1 szt.), 
obuwie sportowe (adidasy, tenisówki, halówki, trampki) – maks.2 pary 

5. zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do nauki zawodu lub odbycia praktyk szkolnych zawodowych, 
6. zakup stroju galowego niezbędnego w procesie edukacji, 
7. zakup artykułów szkolnych np. piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, 

długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory 
geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane z zajęciami szkolnymi, 

8. zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendriva, oprogramowanie systemowe, nośniki danych, 
komputerowych programów edukacyjnych, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, 
myszka, klawiatura, listwa, słuchawki, mikrofon, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego 
wykorzystania sprzętu komputerowego), 

9. zakup instrumentu muzycznego dla ucznia uczęszczającego do szkoły muzycznej (wymagane zaświadczenie 
potwierdzające udział ucznia w zajęciach), 

10. zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportową (wymagane zaświadczenie 
potwierdzające udział ucznia w zajęciach), 

11. zakup wyposażenia na zajęcia pływania na  basenie (strój kąpielowy, kąpielówki, klapki, okulary pływackie, czepek),  
12. zwrot kosztów uczestnictwa w kursach nauki języków obcych,  
13. zwrot kosztów udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, 

14. zakup biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki, 
15. dla uczniów szkół ponadpodstawowych – całkowity lub częściowy (pomniejszony o dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) zwrot kosztów biletów miesięcznych  na dojazd do 
szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia, albo całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów pobytu 
w internacie, bursie, 

16. zwrot kosztów wyjazdu na wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę (wymagane pisemne 
oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia). 
 

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM, M.IN.: 
 obuwie i odzież codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, bielizna osobista, buty zimowe, rajstopy, itp. 
 meble np. regały na książki, szafy, stojaki na płyty, 
 telefony komórkowe, sprzęt rehabilitacyjny, wkładki ortopedyczne, okulary korekcyjne, śpiwory, namioty. 

stanowisko Ministra Edukacji Narodowej 
„…..Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą si e w sposób 
oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup 
codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły( kurtka, buty) leży w kompetencji resortu 
polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego”. 
  
 
Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach (dot. stypendium od września do grudnia 2022 r.): 

11..  ZZaakkuupp  ppooddrręęcczznniikkóóww  ––  oodd  lliippccaa  22002222  rr..  
22..  PPoozzoossttaałłee  mmaatteerriiaałłyy  sszzkkoollnnee  wwgg  wwyykkaazzuu  wwyyddaattkkóóww    kkwwaalliiffiikkoowwaannyycchh    ––  oodd  ssiieerrppnniiaa  22002222  rr..    ddoo  ggrruuddnniiaa  22002222  rr..  
33..  Internat oraz bilety za dojazdy do szkoły – od września do grudnia 2022 r.  

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach (dot. stypendium od stycznia do czerwca 2023 r.): 
11..  ZZaakkuupp  ppooddrręęcczznniikkóóww  oorraazz  ppoozzoossttaałłyycchh    mmaatteerriiaałłóóww  sszzkkoollnnyycchh    wwgg  wwyykkaazzuu  wwyyddaattkkóóww    kkwwaalliiffiikkoowwaannyycchh    ––                                

oodd  ssttyycczznniiaa  22002233  rr..  ddoo  cczzeerrwwccaa  22002233  rr..  
2. Internat oraz bilety za dojazdy do szkoły – od stycznia do czerwca 2023 r. 

 
 
Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników, lub instrumentów muzycznych.  
W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek 
można udokumentować na podstawie oświadczenia o zakupie. 
 


