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  do Zarządzenia nr 17/2020 

                                                                                                                                                               Wójta Gminy Obrowo 
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Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne 

w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 

 

1. podręczniki szkolne, zeszyty 

2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i 

astronomiczne, lektury szkolne, inne publikacje o charakterze edukacyjnym na 

różnych nośnikach - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi 

obligatoryjnie wymagane przez szkołę; 

3.  multimedialne programy edukacyjne 

4. zakup tornistra lub plecaka szkolnego, torby szkolnej (1 szt. na cały rok szkolny ) 

5. przybory oraz odzież i obuwie ochronne do nauki zawodu lub odbycia praktyk - 

niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę lub 

pracodawcę) 

6. 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 geometryczne, plastelina, modelina, itd.) 

7. okulary korekcyjne/soczewki kontaktowe (wymagane zaświadczenie lekarskie  o 

potrzebie noszenia okularów lub zlecenie lekarskie na okulary korekcyjne) 

8. tusze/tonery do drukarek  

9. pokrycie kosztów abonamentu  internetowego (od września do czerwca faktura 

imienna), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z internetu;  

10. zakup komputera, tabletu, laptopa (raz na 3 lata), komputerowych programów (1 

szt. na rok szkolny ) 

11. biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa 

12. strój galowy wymagany przez szkołę (1 zestaw na cały rok szkolny ) 

13. sprzęt muzyczny (dotyczy uczniów uczęszczających do szkół muzycznych lub 

uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne, wyjątek stanowią instrumenty 

muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki przedmiotu)  

14. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty 

i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do 

tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem  

15. obuwie i odzież sportowa na zajęcia wychowania fizycznego:  
         *  spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze, 

*  koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze, 
*  getry – maks. 1 szt. w semestrze, 

         *  skarpetki/podkolanówki na zajęcia wychowania fizycznego – maks. 2 pary w semestrze, 
         *  dres – tj. spodnie dresowe i bluza –maks. 1 komplet w semestrze  
         *  obuwie sportowe typu obuwie zewnętrzne - maksymalnie 1 para na semestr  
           (maks. kwota 170 zł brutto/para) 



          * tenisówki, halówki, trampki szkolne -  maksymalnie 2 pary na semestr 
16. obuwie zmienne do szkoły (jeżeli szkoła takiego wymaga – wymagane 

potwierdzenie) 
17. zakup stroju kąpielowego (kąpielówki, klapki, okulary pływackie, czepek i inne 

rzeczy niezbędne na zajęcia) – potwierdzenie ze szkoły lub umowa na udział w 
zajęciach pływackich  

18. pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a 

także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (niezbędne 

jest umowa lub inny dokument), 

19. inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: 

przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; ubiór ochronny 

(fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką 

szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp. – wymagane 

potwierdzenie przez szkołę  

20. całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki 

poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy 

kolegiów), tj. na: 

- dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej (bilety 

miesięczne imienne  za dojazdy do szkoły w danym roku szkolnym) 

-  zakwaterowanie w internacie, bursie(faktura/ umowa). 

21. wyjazdy edukacyjne oraz wycieczki organizowane przez szkołę (np. zielona 

szkoła) - wymagane pisemne zaświadczenie wystawione przez szkołę z 

określeniem kosztu poniesionego przez danego ucznia bądź kopia zbiorczej 

faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń, potwierdzonej przez szkołę); 

22. opłata ubezpieczenia stypendysty, komitetu rodzicielskiego, składek klasowych 

oraz opłat na radę rodziców (wymagane pisemne  potwierdzenie kwoty wpłaty 

przez szkołę). 

Okresy kwalifikowania wydatków:  

1. zakup podręczników - od czerwca  

2. pozostałe materiały i przybory szkolne - od lipca 

3. Internet – od września do czerwca  

4. bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie – od września do czerwca danego roku 

szkolnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 


