
 

Stypendium szkolne jest przyznawane na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. 
Warunkiem refundacji jest poniesienie przez rodzica (lub pełnoletniego ucznia) wydatków na cele 
edukacyjne dziecka, w szczególności takich jak: 
 
1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, 

encyklopedie,   
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze 

edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe, 
3. tornister (plecak szkolny), 
4. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, dres, obuwie sportowe, getry, skarpetki 

podkolanówki * ),  
Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej: „…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie  
w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono  
dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły 
(kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium 
szkolnego”. 

5. mundurek szkolny,  
6. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, 

długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, 
przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół, 

7. drukarka, papier, tusz do drukarki,  
8. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem 

wpłaty, w wyjątkowych przypadkach na podstawie samych potwierdzeń wpłaty),  
9. komputer (PC, laptop, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera, 
10. biurko i krzesło służące wyłącznie do nauki w domu, 
11. basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek), 
12. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych, 
13. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

14. koszty dojazdu do szkół, 
15. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, 

obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru. 
 

*Kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć 1/3 kwoty przyznanego stypendium. 

 
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów 
takich jak: faktury VAT, imienne rachunki i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami i wystawione  
w okresie, na który została przyznana pomoc materialna. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami  
na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego 
zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia. Rachunki będą 
refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium. 
 
Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać: 
-  nazwę wystawcy, 
-  datę wystawienia/sprzedaży, 
-  numer dokumentu, 
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia  
    lub opiekuna   prawnego. 
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację 
„szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku,  
to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny podpis. 
 
Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium 
szkolne. 
 
 
Wypłata stypendium odbywa się po poniesieniu kosztu. 
 
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani 
niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 
 
 


