Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
 Podręczniki, ćwiczenia, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tablice i inne
książki pomocne w realizacji procesu dydaktycznego.
 Artykuły szkolne m.in. zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej,
papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki szkolne, temperówki, bibuła, brystole,
kalkulatory, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory,
przybory geometryczne, plastelina, modelina, tusz do drukarek, papier ksero i inne.
 Tornister (plecak szkolny).
 Strój na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, dres sportowy, bluza
sportowa, spodenki sportowe, koszulka sportowa, strój kąpielowy).
Dopuszcza się zakup odzieży sportowej przeznaczonej na zajęcia wychowania fizycznego
w liczbie sztuk „dwie” na semestr z wyłączeniem kurtki sportowej gdzie dopuszcza się
zakup sztuk „jedna” kurtki sportowej na semestr.
 Przybory i strój do praktycznej nauki zawodu.
Dowód zakupu poświadczony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń lub
pracodawcę, u którego uczeń realizuje praktyczną naukę zawodu, jako wymagany
w zajęciach szkolnych lub praktycznych.
 Multimedialne programy edukacyjne.
 Komputer, oprogramowanie komputerowe, monitor do komputera, drukarka i skaner do
komputera, części komputerowe usprawniające działanie posiadanego komputera, pamięć
przenośna (pendrive), głośniki komputerowe, słuchawki i mikrofon do komputera,
klawiatura i mysz komputerowa.
 Biurko i krzesło do biurka.
 Koszt wycieczek szkolnych i zielonej szkoły.
Dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń o
poniesionym wydatku.
 Bilety wstępu na basen i ośrodków kultury (m.in. teatry, muzea, filharmonie i inne).
 Bilety komunikacji publicznej (dojazd do miejsca pobierania nauki) oraz koszty
zakwaterowania w miejscu pobierania nauki. Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów.
 Koszt dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym (m.in. nauka języka obcego,
nauki gry na instrumentach muzycznych, zajęcia sportowe i inne.) Poprzez poniesiony koszt
dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym rozumie się również koszt zakupu
przyborów koniecznych do realizacji dodatkowych zajęć np. instrumenty muzyczne, sprzęt
sportowy i inne.
Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że
stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie
dokumentów tj.:
- imiennych faktur VAT,
- imiennych rachunków,
- biletów imiennych miesięcznych,
- kwitariuszy,
- dowodów wpłaty KP
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie
podanym w decyzji przyznającej stypendium).
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica
ucznia lub opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp.
miały adnotację „szkolne”.
Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej
na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając
pieczęć, opis i czytelny podpis.

