
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w 

zajęciach realizowanych poza szkołą obejmuje w szczególności: 

1) udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, np. nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, 

zajęcia informatyczne, zajęcia sportowe itp. 

2) udziału w wycieczkach szkolnych, wyjazdu do teatru, kina, muzeum, wyjazdu na tzw. zieloną szkołę 

itp. 

3) udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności, np. karate, 

taniec itp. 

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności w formie zakupu: 

1) podręczników, słowników, atlasów, map, lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych wymaganych lub 

zalecanych przez szkołę, w tym również na nośnikach elektronicznych; 

2) artykułów szkolnych; 

3) plecaka lub torby szkolnej, worka na obuwie zamienne; 

4) stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego (tylko w przypadku, gdy uczeń 

realizuje zajęcia z wychowania fizycznego): 

- strój gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe; 

- dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa; 

- obuwie sportowe typu adidasy, trampki, tenisówki, halówki, klapki na basen; 

- kąpielówki, strój pływacki, czepek na basen, okulary pływackie; 

5) strojów obowiązujących i ustalonych statutem szkoły, w tym mundurków, odzieży ochronnej na 

zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (poświadczone stosownym zaświadczeniem ze szkoły); 

6) komputera, laptopa, tabletu, czytnika e-book, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, 

programów multimedialnych i edukacyjnych, urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, 

głośniki, klawiatura, mysz itp.) oraz części komputerowych usprawniających działanie posiadanego 

komputera; 

7) biurka szkolnego, lampki i krzesła do biurka; 

8) innych artykułów niezbędnych do nauki ucznia; 

9) opłaty za abonament internetowy za okres od września do czerwca danego roku szkolnego. 

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów obejmuje pokrycie kosztów: 

1) dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej; 

2) zakwaterowania i wyżywienia w internacie, bursie lub stancji. 

Dokonywane zakupy powinny być adekwatne i dostosowane do etapu edukacyjnego ucznia. 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: 

1) odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, bielizna osobista, skarpety, swetry, czapki, sandały, 

sukienki, spodnie jeansy itp.); 

2) stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny; 

3) opłaty za ubezpieczenie, składkę na radę rodziców lub komitet rodzicielski; 

4) meble (regały, szafy, łóżka), sprzęt rehabilitacyjny, śpiwory, namioty; 

5) wyżywienie w szkołach. 

Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) 

musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego 

ucznia). 

 


