
Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego: 
 
1.Podręczniki, ćwiczenia szkolne, zeszyty, słowniki, atlasy, encyklopedie, i inne podręczniki niezbędne 
uczniowi do nauki szkolnej. 
2. Tornister lub plecak szkolny 1 szt. na rok szkolny / na jedno dziecko. 
3.Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, jedna para na dziecko/ na jedno półrocze roku 
szkolnego. 
4.Strój sportowy, gimnastyczny na lekcje wychowania fizycznego na 1 semestr roku szkolnego: po 2 
szt. koszulki gimnastycznej (sportowej), 1 szt. spodenek sportowych, 1 szt. bluzy sportowej i 1 szt. 
spodni dresowych lub 1 komplet dresu sportowego na jedno dziecko. 
5.Odzież robocza i obuwie wymagane przez szkołę do odbywania praktyk zawodowych ucznia – 1 
komplet na semestr/ na jedno dziecko. 
6. Artykuły szkolne zestawy lub komplety. 
7. Artykuły piśmiennicze min. długopisy, ołówki, mazaki, pisaki, markery, kredki, pióro, flamastry. 
8. Inne artykuły szkolne: farby, pędzelki, klej, papier kolorowy, temperówka, kalkulator, bibuła, 
brystol, nożyczki, papier kancelaryjny, blok szkolny, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektor, 
przybory geometryczne, plastelina, modelina itp. artykuły związane z nauką w szkole ucznia.  
8. Biurko szkolne, krzesło do biurka 1 szt. na okres nauki szkolnej. 
9. Piórnik szkolny, śniadaniówka. 
10. Tablet 1 szt. lub 1 szt. laptop na okres całej nauki szkolnej dla dziecka. 
11.Drukarka i papier do drukarki, papier ksero, tusz do drukarek. 
12.Nośniki danych: płyty Cd, płyty dvd maksymalnie po 5 szt. na jedno dziecko/ na jeden semestr 
roku szkolnego. 
13. Pamięć usb 1 szt. /na dziecko na okres roku szkolnego. 
14. Dysk zewnętrzny 1 szt. na okres nauki w danej szkole. 
15.Instrumenty muzyczne niezbędne do nauki gry w szkole 1 szt. na dziecko/ na rok szkolny. 
16. Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne,, mapy, globusy i inne publikacje edukacyjne. 
17. Programy lub gry multimedialne do nauki języków obcych oraz przydatne do nauki innych 
przedmiotów – 1 szt. na dziecko/ na jeden semestr roku szkolnego. 
18. Strój szkolny 1 szt. / na jedno dziecko/ na semestr roku szkolnego. 
19.Mundur harcerski, wojskowy (lub inny niezbędny do nauki zawodu) 1 szt. / na dziecko/ na rok 
szkolny. 
20.Okulary korekcyjne 1 szt./ na rok szkolny/ na jedno dziecko. 
21. Edukacyjne programy komputerowe jeśli takowe są wymagane w szkole do której uczęszcza 
uczeń. 
22. Kostium pływacki 1 szt. na dziecko/ na semestr. 
23. Klapki 1 para na dziecko/ na semestr. 
 
Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonywana jest na podstawie 
następujących dokumentów: 

a) Imiennych faktur/rachunków, dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę (osoba 
która złożyła wniosek do urzędu). 

b) Na fakturach/rachunkach, dowodach wpłaty musi być wpisany adres zgodny z adresem 
wnioskodawcy (to jest osoby, która złożyła wniosek do urzędu). 

c) Zakupione obuwie, torby, tornistry, spodnie, bluzy, plecaki muszą zawierać dopisek 
„sportowe” lub „szkolne” ponieważ bez tych dopisków nie będą kwalifikowane do refundacji 
wydatków pomocy materialnej. 

d) Jeśli zakupiony artykuł nie ma dopisków „szkolny” lub „sportowy” może być ta adnotacja 
dopisana w uwagach faktury/rachunku albo odręcznie przez wystawcę dokumentu na dole 
lub odwrocie faktury (wtedy wymagany jest podpis i pieczątka przy ręcznym dopisku). 

e) Wyżej wymienionego dopisku odręcznego może dokonać również wnioskodawca podczas 
przedkładania osobistego faktury/rachunku w urzędzie. 



f) Faktury/ rachunki muszą być składane osobiście przez wnioskodawcę w urzędzie w 
określonym terminie stosownie do pisma wysyłanego przez Urząd Gminy Koźminek. 

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy w 
sposób oczywisty i bezdyskusyjny wiążą się z nauką danego ucznia. 
Zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiający uczniowi dotarcie do szkoły nie może być 
finansowany w ramach pomocy na cele edukacyjne. Wydatki takie w razie potrzeby mogą być 
finansowane w miarę możliwości z opieki społecznej. 
 


