
WYDATKI KWALIFIKOWALNE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  
w roku szkolnym 2021/2022 

 
1. Podręczniki. 

2. Pomoce dydaktyczne służące poszerzeniu wiedzy ucznia (słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice 

matematyczne, mapy). 

3. Lektury szkolne. 

4. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna. 

5. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, 

farby, klej, papier kolorowy, bibuła, brystol, papier kancelaryjny, temperówka, kalkulator, ołówki, 

długopisy, pióra, gumki, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory 

geometryczne, piórnik, plastelina, modelina, itp.). 

6. Obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego. 

7. Strój na zajęcia wychowania fizycznego (bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, koszulka sportowa, 

spodenki gimnastyczne, kurtka sportowa). 

8. Sprzęt komputerowy (notebook, tablet, komputer stacjonarny), drukarki i skanery (urządzenia 

wielofunkcyjne), programy komputerowe edukacyjne, elektroniczne wydawnictwa, dyktafon, 

materiały eksploatacyjne (papier, toner, płyty CD/DVD, karty pamięci SD, pamięć flash – pendrive, 

dyski zewnętrzne). 

9. Pomoce naukowe. 

10. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września 2020 roku do czerwca 2021 roku – faktura 

wraz z dowodem zapłaty, określenie tytułu wpłaty i kwota). 

11. Koszt udziału w zajęciach dodatkowych: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, 

recytatorskie, kółka zainteresowań itp. 

12. Koszty wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, bilet do kina, teatru, muzeum (wyjazdy 

organizowane w ramach zajęć szkolnych). 

13. Koszty zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna) oraz przejazdy do szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich). 

14. Wymagana odzież i sprzęt na zajęcia w szkołach specjalistycznych i na praktyki. 

15. Odzież oraz inne artykuły wymagane w zależności od profilu szkoły i niezbędnych do uczestnictwa w 

zajęciach edukacyjnych. 

16. Akcesoria kąpielowe na basen (czepek, okulary, klapki, strój kąpielowy). 

17. Wyposażenie pokoju ucznia (biurko, krzesło do biurka, lampa biurkowa). 

18. Okulary korekcyjne (faktura z adnotacją, którego dziecka dotyczy zakup). 

19. Strój galowy na uroczystości szkolne. 

 

Ważne! 

 

• Faktury lub rachunki uproszczone muszą być wystawione przez sprzedawcę imiennie na rodziców/ 

opiekunów lub na pełnoletniego ucznia. 

• Faktury winny być opisane w taki sposób, aby z opisu wynikało, na które dziecko poniesiono wydatki. 

• W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej 

działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży 
sporządzoną między osobami dorosłymi. 


