WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. Podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, książki do nauki
języka obcego, atlasy, globusy, tablice np. matematyczne i inne pomoce dydaktyczne.
2. Tornister, plecak szkolny lub sportowy, worek na obuwie zmienne, torba sportowa - max
po 1 sztuce na semestr dla ucznia.
3. Artykuły szkolne (np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy,
bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby,
pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina i inne ).

4. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. językowych, sportowych,
muzycznych, tanecznych, plastycznych – potwierdzone stosownym zaświadczeniem
(imię i nazwisko dziecka, okres uczęszczania, potwierdzenie opłaty za zajęcia).

5. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, wyjściach do kin i teatrów - potwierdzony
stosownym zaświadczeniem ze szkoły po odbytym wyjeździe.
6. Koszt wyjazdu na ”zieloną szkołę” . W przypadku kiedy uczeń uczestniczył w organizowanych
przez szkołę wyjściach do placówek i instytucji kultury, wycieczkach edukacyjnych, czy
wyjazdach na „zieloną szkołę” (w danym roku szkolnym), szkoła wystawia zaświadczenia
o uczestnictwie z wydatkowaną kwotą, pieczątką i podpisem, co umożliwi rozliczenie
z pobieranego stypendium.
7. Komputer lub laptop - raz na 5 lat.
8. Oprogramowanie systemowe, - raz na 5 lat.
9. Części do komputera: monitor; drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne – raz na 5 lat.
10. Akcesoria do komputera: mysz, klawiatura, głośniki-zestaw, mikrofon, słuchawki, dysk
zewnętrzny (cena jednostkowa zakupu nie powinna przekraczać kwoty 200,00 zł) - maksymalnie
1 szt. na rok szkolny.
11. Akcesoria: programy edukacyjne, tusz do drukarki, papier do drukarki, pendrive, płyty CD.
12. Zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu (od września do czerwca danego roku
szkolnego) – kopia umowy zawarta w miejscu zamieszkania ucznia, miesięczna faktura VAT
i dowód zapłaty za dany miesiąc.
13. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły
zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia (dotyczy słuchaczy kolegiów).
14. Całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania tj. opłaty za czesne, opłaty za zakwaterowanie w bursie, internacie za
okres, w którym realizowania jest nauka (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz
słuchaczy kolegiów).

15. Strój sportowy wymagany na zajęciach wychowania fizycznego tj.:
- kostium gimnastyczny, koszulka sportowa, spodenki lub szorty sportowe, leginsy/getry, dres
lub spodnie sportowe i bluza sportowa, obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki, trampki
(cena jednostkowa zakupu nie powinna przekraczać 230,00 zł) - maksymalnie po 2 szt. na
semestr,
- strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen (wymagane potwierdzenie przez
szkołę, że uczeń uczęszcza na zajęcia z pływania) - maksymalnie 1 szt. na semestr.
Strój sportowy może być uwzględniony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia
wychowania fizycznego (wymagane zaświadczenie ze szkoły).
Refundacja kosztów poniesionych przez rodzica na zakup artykułów odzieżowych (tj.
odzieży i obuwia sportowego, klapek, czepków i okularów pływackich) oraz obuwia na zmianę nie może
przekroczyć równowartości 40 % kwoty przyznanego świadczenia, tzn. stypendium szkolnego.
Ograniczenie to nie dotyczy uczniów szkół sportowych i klas sportowych oraz uczniów –
zawodników szkolnych klubów sportowych (wymagane zaświadczenie uczestnictwa).
W przypadku uczniów klas sportowych lub uczniów – zawodników klubów sportowych
refundacja kosztów poniesionych przez rodzica na zakup artykułów niezbędnych do udziału
w treningach sportowych (tj. odzieży i obuwia, klapek, czepków i okularów pływackich, obuwia na
zmianę oraz sprzętu sportowego), nie może przekroczyć równowartości 70 % kwoty
przyznanego świadczenia, tzn. stypendium szkolnego.
16. Odzież i obuwie niezbędne do realizacji praktyk szkolnych – (wydatki potwierdzone
stosownym zaświadczeniem ze szkoły).

17. Materiały niezbędne do realizacji praktyk szkolnych – (wydatki potwierdzone stosownym
zaświadczeniem ze szkoły).
18. Strój galowy (wymagane zaświadczenie ze szkoły) - 1 raz w roku szkolnym.
19. Mundur/mundurek szkolny (wymagane zaświadczenie ze szkoły) - 1 raz w roku szkolnym.
Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:
Obuwie i odzież codziennego użytku: kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna, swetry, bluzki, czapki,
bezrękawniki, okulary, strój na studniówkę, strój na komunię, meble, regały na książki, stojaki na
płyty, opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie uczniów, wyżywienie w szkole, zajęcia
rehabilitacyjne, zakup komputera lub laptopa na raty itp.
Podręczniki muszą być zakupione na rok szkolny, na który przyznano świadczenie.
Stypendium jest bowiem wsparciem kosztów edukacyjnych konkretnego roku szkolnego.
Stypendium szkolne może być przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia
wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe, nauka gry na instrumencie itp.
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy
wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.
Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej:
„…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy
wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia
trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi
dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien
być finansowany w ramach stypendium szkolnego.”
Nie mogą stanowić podstawy rozliczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów:
- umowy zlecenia i umowy o dzieło za udzielanie korepetycji albo świadczenie innych usług
edukacyjnych,
- umowy sprzedaży.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 obowiązują imienne faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca 2019r. do czerwca 2020r. – wg. wykazu
wydatków kwalifikowanych,
- abonament internetowy – od września 2019r. do czerwca 2020r.
Uwaga !
1.
W I semestrze roku szkolnego uwzględniane będą faktury za okres od lipca 2019r.
do grudnia 2019r.
2.
Faktury dostarczone w I semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.
3.
Zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach
faktur i rachunkach poprawek w postaci zamazywań: długopisem, piórem, zakreślaczem
kolorowym, korektorem. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu.
4.
Dopuszcza się dokonywanie korekt w postaci wykreślenia pozycji lub opisu pozycji na
dokumencie. Fakt ten musi być potwierdzony datą i podpisem osoby tego dokonującej.
5.
Jeżeli zakupiony towar w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku ma tylko kody,
oznaczenie symbolem lub nazwę skróconą, to powinna być dopisana pełna nazwa zakupionego
towaru potwierdzona pieczęcią sprzedawcy i podpisem wystawcy faktury lub rachunku.
6.
Faktury, bądź rachunki, muszą być wystawione na rodzica/ opiekuna prawnego lub
pełnoletniego ucznia.
7.
Przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków !
8.
Płatności za fakturę lub rachunek przelewem wymaga dołączenia potwierdzenia zapłaty.
Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż
wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią
wydatek o charakterze edukacyjnym.

