
Załącznik nr 9  

Zasady realizacji stypendiów i zasiłków szkolnych 

 

KATALOG WYDATKÓW 

DO STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

1. Podręczniki szkolne. 

2. Podręczniki przygotowujące do egzaminu np.: maturalnego, zawodowego, lektury szkolne. 

3. Pomoce dydaktyczne np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, 

kalkulatory itp. 

4. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna. 

5. Obuwie zmienne wymagane przez szkołę. 

6. Strój sportowy wymagany przez szkołę na zajęcia: 

- wychowania fizycznego (spodenki   sportowe,  koszulki, getry, skarpety, dres, obuwie  

   sportowe), 

- na basenie (strój kąpielowy, kąpielówki, czepek, okulary pływackie, klapki na  

    basen, ręcznik). 

7. Niezbędne na praktyki i do nauki zawodu urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały, strój 

roboczy. 

8. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka. 

9. Artykuły szkolne ( np.: zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje,  

ołówki, długopisy, pióra, gumki,  temperówki, bibuła, brystol, plastelina, papier kolorowy 

i kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca,  korektory, przybory geometryczne, modelina 

itp.). 

10. Komputer, oprogramowanie, publikacje o charakterze edukacyjnym na nośnikach 

elektronicznych, multimedialne programy edukacyjne oraz części i akcesoria 

komputerowe. 

11. Drukarka, tusz do drukarki, tonery, papier do drukarki, płyty cd i dvd, pendrive. 

12. Mundurki szkolne. 

13. Koszty związane z zajęciami poszerzającymi wiedzę, zdolności i rozwijającymi 

zainteresowania wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania np. nauka języka obcego, kursy informatyczno-komputerowe, kursy tańca, 

zajęcia sportowe, zajęcia na basenie, nauka gry na instrumentach muzycznych itp. wraz    

z zakupem niezbędnego sprzętu do udziału w w/w zajęciach np. instrumenty muzyczne, 

strój sportowy.  

14. Wpłaty na wycieczki szkolne i tematyczne (np. kino, teatr, muzeum i inne). 

15. Dofinansowanie opłaty za wyjazd w ramach „Zielonej Szkoły”. 

16. Inne, wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia, uzgodnione z dyrektorem szkoły  

i zainteresowaną osobą. 

 

Istotne jest by wystawione faktury np. na plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony 

towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego 

faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń. 

 

Zgodnie z opinią 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. 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. 


