
Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego : 

 zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników i pomocy naukowych dla uczniów, 

 w przypadku uczniów ponadpodstawowych – imienne bilety miesięczne ( będą wliczane gdy 

wysokość biletu jest wyższa niż dodatek otrzymywany na dojazdy z GOPS-u - wtedy pokrywamy tą 

różnicę), 

 udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

 udział w organizowanych przez szkołę wyjściach ( np. wycieczki edukacyjne „zielona szkoła”) w 

takim przypadku konieczne jest potwierdzenie ze szkoły, że uczeń brał udział w takiej wycieczce, 

 zakup tornistra, plecaka lub torby szkolnej, 

 zakup obuwia sportowego na lekcje w-f ( nie więcej niż dwie pary obuwia sportowego na dziecko 

na półrocze), 

 zakup stroju na zajęcia w-f ( koszulki, spodenki – nie więcej niż 2 komplety na półrocze), 

 zakup dresów, bluz, spodni sportowych ( nie więcej niż 2 komplety na półrocze), 

 zakup stroju na basen : strój kąpielowy, klapki, czepek,  

 zakup artykułów szkolnych, 

 zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych, 

 zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych, 

 zakup komputera, oprogramowania oraz urządzeń do komputera np. monitor, drukarka, skaner, 

myszka, klawiatura, głośniki, słuchawki.  

 zakup biurka, krzesła do biurka, 

 zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest obowiązkowe w szkole ( w takim przypadku faktura 

musi być dodatkowo opisana przez szkołę że jest taki wymóg), 

 zakup stroju galowego ( w takim przypadku faktura musi być dodatkowo opisana przez szkole że 

jest taki wymóg. W innym przypadku faktury nie będą honorowane),  

 opłata za Internet od września do czerwca, 

 okulary korekcyjne wraz załączoną receptą od lekarza o konieczności ich noszenia przez ucznia, 

 itp..... 

Zakup np. kurtki sportowej będzie honorowany tylko i wyłącznie w przypadku , gdy szkoła dodatkowo 

potwierdzi na fakturze , że taka kurtka jest obowiązkowa na zajęcia sportowe lub uczeń uczęszcza do 

szkoły sportowej i jest wymagana. 

Nie można przynosić faktur za skarpety sportowe czy legginsy. 

 

Osoba składająca wniosek powinna opisać każdą fakturę na odwrocie, na którego ucznia zostały 

poniesione wydatki. W przypadku, gdy na jednej fakturze są zakupione rzeczy dla kilkoro dzieci to na 

odwrocie należy opisać jaka część przypada na danego ucznia.  

 

Każdą fakturę na odwrocie należy opisać jak poniżej: 

Zakupiono (np. obuwie sportowe, odzież sportową na zajęcia w-f, podręczniki szkolne, art. szkolne itp.) 

tytułem przyznanego stypendium szkolnego dla córki/ syna ……………………………………. ( imię i nazwisko) 

wydanego decyzją Wójta Gminy Nowy Duninów w kwocie ………………… zł. 

       podpis i data wnioskodawcy  


