
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO REFUNDACJI W FORMIE 

STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

NA TERENIE GMINY PRZESMYKI 

I.  

1. PODRĘCZNIKI, ZESZYTY; podręczniki mogą być używane – wtedy oświadczenie rodzica ucznia lub 
dorosłego ucznia z wymienionymi podręcznikami i wysokością poniesionego wydatku oraz potwierdzenie 
wychowawcy, że osoba rozliczająca stypendium posiada zakupione podręczniki 

2. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE 
3. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY) 
4. ZAKUP STROJU SPORTOWEGO WYMAGANEGO W PROCESIE EDUKACJI (RAZ NA SEMESTR) (tj. 

spodenek, szortów, koszulek, podkoszulków, getrów, dresów) 
5. ZAKUP OBUWIA SPORTOWEGO (tj. tenisówek, halówek, trampek, adidasów) 
6. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU – zaświadczenie od wychowawcy o wymaganiu ich przez szkołę 
7. PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (np. 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 matematyczne, plastelina, modelina, itd.) 

8. OKULARY KOREKCYJNE – stypendium nie może pokrywać kosztu oprawek, tylko szkieł. Ich cena  musi 
być uwidoczniona na fakturze. Konieczne zaświadczenie lekarza, że uczniowi potrzebne są szkła 
korekcyjne. 

9. TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (od września do 
czerwca), MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE 

10. KOMPUTER, LAPTOP, (nie uwzględniamy tabletów, smartfonów, itp.), OPROGRAMOWANIE, PERYFERIA 

KOMPUTEROWE – drukarka, głośniki 

11. SPRZĘT MUZYCZNY (niezbędny uczniowi szkoły muzycznej) 

12. SPRZĘT SPORTOWY (dla ucznia klasy o profilu sportowym)  

13. BASEN (strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary pływackie itp.), jeżeli szkoła uwzględnia takie zajęcia; 

zaświadczenie od nauczyciela  

II.  

Stypendium szkolne może także pokryć koszty udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza 

zajęcia realizowane w szkole (w szczególności koszty nauki języków obcych, zajęć muzycznych, sportowych, 

zajęć na basenie itp.), a także koszty wyjazdów do kin i teatrów organizowanych przez szkołę (Dyrektor 

szkoły wydaje wówczas stypendyście zaświadczenie o wysokości poniesionych kosztów). 

 

III.  

Jeżeli szkoła ponadgimnazjalna znajduje się poza miejscowością, w której uczeń mieszka, stypendium socjalne 

może w całości lub części pokrywać koszty dojazdu do szkoły środkami komunikacji masowej (np. bilety 

miesięczne imienne) lub zakwaterowania w bursie lub internacie szkolnym. 

 

UWAGA! 

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica lub 

pełnoletniego ucznia:  

a) za I semestr wystawione od 1 lipca 2017 r. do 10 grudnia 2017 r.  

b) za II semestr od 1 stycznia 2018r. do 10 czerwca 2018 r.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne, w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku nie może być większa niż 514  zł netto/os. w rodzinie. Przyjmuje się, że  
z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.  


