KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM
SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
1. Udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania, udział w dodatkowych
lekcjach języka obcego,
2. Zakup podręczników szkolnych zgodnych z programem nauczania, zakup słowników,
atlasów, lektur szkolnych, encyklopedii, vademecum, kompendium,
3. Zakup artykułów/przyborów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, flamastry,
ołówki, gumki, temperówka, papier biały/ kolorowy, brystol, nożyczki, klej, farby,
plastelina, taśma klejąca, skoroszyty, teczki, kredki, przybory geometryczne itp.,
kalkulator, tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie szkolne.).
4. Zakup pomocy dydaktycznych (tablice matematyczne, tablice chemiczne, foliogramy,
plansze, mapy, filmy edukacyjne, globusy itp.,),
5. Zakup zestawu komputerowego ( komputer, monitor do komputera, notebook,
urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, tusz do drukarki ,płyty CD, dyskietki, pendrive,
oprogramowanie, klawiatura, myszka, inne niezbędne do właściwego wykorzystania
sprzętu komputerowego).
6. Zakup biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko.
7. Zwrot kosztów za korzystanie z abonamentu internetowego - domowego internetu
( rozliczenie na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem zapłaty – obowiązuje
od września).
8. Zakup stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego:
dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki sportowe , koszulka
sportowa, getry sportowe, obuwie sportowe (adidasy, trampki, tenisówki, halówki),
skarpety sportowe,
9. Zakup

stroju

wymaganego

w

ramach

nauki

zawodu

(strój

na praktyki,

mundur/ mundurek szkolny)- wymagane potwierdzenie przez szkołę.
10. Zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę.
11. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły
zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia, sfinansowanie kosztów pobytu

w internacie, bursie (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy
kolegiów)
12. Pokrycie kosztów wycieczek szkolnych – wymagane potwierdzenie przez szkołę.
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na
podstawie wystawionych na wnioskodawcę :
- faktur VAT,
- rachunków imiennych,
- biletów miesięcznych imiennych
- imiennych dowodów wpłat (KP)
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy, datę wystawienia/ sprzedaży, numer dokumentu,
- nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
- imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię
i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)

UWAGA!!!
Faktura na artykuły szkolne i podręczniki powinna być rozpisana
na poszczególne pozycje.
Ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie
sportowe, obuwie lub plecak, artykuł miał w nazwie
„sportowe/y”, „szkolne/y”.
Odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę
na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres
zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.
Faktury i Rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego
lub pełnoletniego ucznia.
Data wystawienia dokumentów powinna się zawierać w następujących okresach:
1. zakup podręczników od miesiąca czerwca poprzedzającego dany rok szkolny,

2. zakup pozostałych artykułów wg. katalogu wydatków podlegających refundacji od
miesiąca lipca poprzedzającego dany rok szkolny,
3. abonament internetowy oraz bilety miesięczne – od miesiąca września do czerwca
danego roku szkolnego.
NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:
 odzież i obuwie codziennego użytku ( np. kurki, swetry, bluzki, czapki, bielizna
osobista, rajstopy, skarpetki, sandały itp.),
 kamery internetowe,
 sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, itp.,
 okulary korekcyjne,

