Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne
podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach
stypendium szkolnego
1. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym
wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym,
sportowym lub turystyczno – krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki
oświatowe oraz inne placówki:
 wycieczki szkolne,
 kolonie edukacyjne, obozy edukacyjne (np. językowe lub sportowe),
 wyjazdy do kina, teatru, na basen,
 wyjazdy w ramach "Zielonej Szkoły",
 zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe,
muzyczne, taneczne, językowe, kółka tematyczne i inne).
Wymagane oświadczenie / zaświadczenie potwierdzające udział ucznia wystawione przez
szkołę lub organizatora.
2. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym:
 podręczniki, atlasy, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne,
prenumerata literatury, prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,
 artykuły szkolne: zeszyty, bruliony, bloki, kredki, farby, pędzle, kleje, teczki, segregatory,
okładki, papier kolorowy, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, linijki, nożyczki,
atramenty, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, kalkulatory, dziurkacze,
zszywacze, itp.,
 tornister szkolny, plecak szkolny, piórnik,
 obuwie sportowe - łącznie 2 PARY NA SEMESTR,
 odzież sportowa: dres (bluza + spodnie), koszulka sportowa, spodenki sportowe - po
2 SZTUKI NA SEMESTR,
 strój na basen: strój kąpielowy, klapki, okulary do nurkowania, czepek – gdy dziecko ma
zajęcia na basenie,
 strój roboczy na zajęcia praktycznej nauki zawodu,
 komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy
językowe,
 pomoce i przedmioty edukacyjno - terapeutyczne,
 pomoce dydaktyczne wynikające z zainteresowań ucznia np. instrument muzyczny, szachy,
mikroskop – wymagane oświadczenie / zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia, kółka
zainteresowań,
 komputer, laptop, notebook, tablet, monitor, myszka, klawiatura, dysk twardy, drukarka,
skaner, głośniki, pendrive, tonery i tusze do drukarki, papier do drukarki, płyty CD/DVD,
 pokrycie kosztów abonamentu internetowego.
3. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów:






czesne
zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
koszty zakupu posiłków,
koszty dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów środkami komunikacji zbiorowej
(bilety miesięczne).

UWAGA !!!
 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 kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach
stypendium szkolnego.
 W przypadku otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdów lub dodatku
z tytułu zamieszkania w internacie do rozliczenia stypendium szkolnego doliczona zostanie
tylko różnica między kosztem biletu bądź internatu, a dodatkiem z tytułu dojazdów, lub
zamieszkania
w internacie.
 Informuje się, że koszty abonamentu internetowego, które zostaną zrefundowane w ramach
stypendium szkolnego nie mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym do Urzędu
Skarbowego i wykazane w załączniku PIT-O.

