
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, atlasy;
2. Komputer  (stacjonarny,  laptop,  notebook),  części  do  komputera  (monitor,  drukarka,  urządzenie

wielofunkcyjne,  myszka,  klawiatura,  listwa  itp.),  tonery  do  drukarki,  pamięć  przenośna
do komputera, programy komputerowe, multimedialne programy edukacyjne, opłaty za abonament
internetowy (od września do czerwca danego roku szkolnego) – umowa w miejscu zamieszkania
ucznia FV VAT + dowód wpłaty;

3. Biurko,  krzesło do biurka oraz lampka na biurko – 1 sztuka na rok,  nie  częściej  niż  jeden raz
na 3 lata. 

4. Zakup przyborów i artykułów szkolnych w tym: piórniki,  bloki,  flamastry,  kredki,  pędzle, farby,
kleje,  papiery kolorowe, papier  ksero,  ołówki,  długopisy,  pióra,  gumki,  temperówki,  kalkulatory,
bibuły,  brystole,  papiery  kancelaryjne,  nożyczki,  taśmy  klejące,  papier  milimetrowy,  korektory,
przybory geometryczne, plasteliny, modeliny i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; 

5. Tornister, plecak lub torba szkolna (jedna sztuka na rok szkolny). 
6. Ubiór i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego w tym:

• obuwie sportowe  – nie więcej niż dwie pary na rok szkolny w kwocie do 100,00 zł za parę, 
• spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, dresy kompletne lub spodnie sportowe + bluza

sportowa,  nie więcej niż dwie pary na rok szkolny w kwocie do 100, 00 zł za sztukę,
7. Strój galowy – biała bluzka, spódnica, garnitur, biała koszula.
8. Strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen - jedna para na rok szkolny.  
9. Opłaty  wymagane  przez  szkołę,  w  tym:  opłaty  czesnego,  wycieczek  szkolnych,  wyjazdów

do „zielonej szkoły”,wyjść do kina, teatru, muzeum, na basen, opłaty związane z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, zakwaterowanie w bursie lub internacie (po odliczeniu
dodatku  na  pokrycie  wydatków  związanych  z  zapewnieniem  możliwości  dojazdu  z  miejsca
zamieszkania do miejscowości,  w której  znajduje się  szkoła lub dodatku na częściowe pokrycie
wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły –
jeśli takowy jest przyznany).

10. Zakup sprzętu sportowego, muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego
uczestnictwo dziecka na zajęciach i konieczność zakupu sprzętu);

11. Zakup stroju wymaganego na zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów niezbędnych
do realizacji zajęć praktycznych (wymagane potwierdzenie przez szkołę).

UWAGA !
Nie  będą  uwzględniane  wydatki  o  charakterze  nieedukacyjnym,  np.  kurtki  sportowe,  rajstopy,

skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, odzież i obuwie codziennego użytku, okulary korekcyjne, wkładki
ortopedyczne,  sprzęt rehabilitacyjny,  regały na książki,  itp. Wydatki niezwiązane z celami edukacyjnymi
to także opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenie jak również wyżywienie  w szkole.

Faktury i rachunki powinny być wystawione imiennie na rodzica bądź pełnoletniego ucznia. Należy
zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury, w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży
oraz nazwę zakupionego artykułu. 

Ważne by na wystawionej fakturze lub rachunku np. na spodnie lub obuwie, artykuł w nazwie miał
adnotacje „sportowe”(w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy
z pieczątką  sklepu  i  imienną  pieczątką  sprzedawcy –  o  ile  posiada   –  oraz  jego  czytelnym podpisem
na fakturze. Nie będą uwzględnione faktury z ogólnym opisem „artykuły szkolne” bądź „odzież sportowa”,
należy na tego typu fakturach wyszczególnić co to za artykuły  np. „farby, pędzle” lub „spodnie sportowe”
itp. 


