
KATALOG WYDATKÓW DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 
 zakup podręczników tj.: podręczniki ujęte w szkolnym zestawie podręczników, lektury, 

książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne 

publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy 
komputerowe, 

 tornister, plecak, torba szkolna (1 szt. na rok szkolny), 
 obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego (nie więcej niż po jednej parze obuwia 

sportowego zewnętrznego i po jednej parze obuwia halowego, w każdym z okresów: 
wrzesień - grudzień oraz styczeń – czerwiec, 

 strój na zajęcia wychowania fizycznego, (w każdym semestrze) obejmujący: 
     - dres – dwa komplety (2 bluzy i 2 pary spodni), 
     - koszulki na zajęcia sportowe – 3 szt., 
     - spodenki, leginsy - 2 szt., 
     - stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (przez cały okres, 
      po przedłożeniu zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z basenu przez  ucznia), 
      obejmującego: 
   - strój kąpielowy – 1 szt. 
   - klapki – 1 para 
   - czepek – 1 szt. 
   - okulary pływackie 1 szt. 
 ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową), 
 mundurek szkolny, 
 przybory i materiały do nauki zawodu, (zaświadczenie ze szkoły o potrzebie zakupu), 
 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, 

 okulary korekcyjne, aparaty słuchowe oraz inne przedmioty rehabilitacyjne przepisane przez 
lekarza i uznane za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej w zakresie nierefundowanym 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub z pomniejszeniem refundacji, 

 drukarka (1 szt. raz na pięć lat), papier, tusz do drukarki (1 szt. na semestr) , 
 komputer (PC, laptop, notebook, tablet) – 1 szt. raz na pięć lat, urządzenia peryferyjne do 

komputera (monitor, klawiatura, myszka), 
 instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (po przedłożeniu 

zaświadczenia o korzystaniu z zajęć muzycznych), 
 sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu, 
 określonych przez szkołę dodatkowych przedmiotów lub usług związanych z profilem 

nauki, zakupem jednolitego stroju, którego noszenie w szkole jest wymagane lub zakupem 
stroju galowego wymaganego przez szkołę, 

 koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych, 
 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, 

 koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki 
o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru, 

 koszty ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków, wynikającego 
     z uczestnictwa ucznia w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę oraz zajęciach 
     pozalekcyjnych, 
 koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół  

ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).od września do grudnia i od stycznia do 
czerwca. 

 


