
Załącznik do Regulaminu  
udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Wyśmierzyce   
  
 Wykaz wydatków kwalifikowanych poniesionych w związku ze stypendium szkolnym i 

zasady obowiązujące przy przyznawaniu stypendium szkolnego  
  

§ 1.  
Ustala się następujące wydatki kwalifikowane:  

1. Podręczniki szkolne, zeszyty.  

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne.  

3. Tornister (plecak szkolny).  

4. Obuwie sportowe na wychowanie fizyczne (raz na semestr), strój na wychowanie 

fizyczne; to jest bluza sportowa, dres, spodnie sportowe (raz na semestr).  

5. Artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier 

kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, 

papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory 

geometryczne, plastelina, modelina, itp.).  

6. Okulary korekcyjne (soczewki).  

7. Tusze i tonery do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, 

multimedialne programy edukacyjne.  

8. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, akcesoria komputerowe, drukarka, 

papier do drukarki.  

9. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampa do biurka (biurowa).  

10. Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do instytucji 

kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczki szkolne, obozy sportowe, itp. (koszt 

wycieczek szkolnych – przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku).  

11. Sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej potwierdzającego 

uczęszczanie ucznia na zajęcia).  

12. Sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, bokserskie, rolki, rower, kimono, itp.).  

13. Basen (opłata za zajęcie pływackie, strój kąpielowy, klapki, czepek, płetwy, okulary).  

14. Czesne za naukę w szkole.  

15. Zajęcia pozalekcyjne (koszty nauki języków obcych, zajęć sportowych, korepetycji, 

itp.).  

16. Odzież i obuwie do praktyk szkolnych.  

17. Strój do klasy o profilu mundurowym np. policyjnej, wojskowej, straży granicznej 

zgodnie z zapisami w Statucie szkoły.  

18. Abonament internetowy.  

§ 2. 
1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na 

wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać 

datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę 

lub rachunek.  

2. Przy wystawianiu faktur/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych 

artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków 

kwalifikowanych do stypendium szkolnego  

3. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, 

gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.  
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