
KATALOG KOSZTÓW REFUNDOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  
W ROKU SZKOLNYM 

 

1 Podręczniki, lektury szkolne, 
encyklopedie, słowniki, programy 
komputerowe i inne pomoce 
edukacyjne 

- refundacji podlegają podręczniki do klasy w której uczy się stypendysta; 
-możliwość rozliczenia zakupu podręczników na podstawie umowy 
kupna/sprzedaży; 
- możliwość rozliczenia wersji multimedialnych pomocy edukacyjnych; 
- komputer/laptop (refundacji podlega 1 sztuka na okres 3 lat), części do 
komputera, drukarka/urządzenie wielofunkcyjne (refundacji podlega  1 sztuka na 
okres 3 lat), tonery/tusze do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, 
multimedialne kursy językowe, pokrycie kosztów abonamentu internetowego za 
okres od września do czerwca danego roku szkolnego;  
- zakup biurka, krzesła, lampki do biurka (refundacji podlega odpowiednio 1 sztuka 
w ciągu roku szkolnego) 
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Przybory i pomoce  szkolne, 
tornistry oraz inne wyposażenie 
uczniów wymagane przez szkołę 

-piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier, kolorowy, papier 
ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, 
papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, 
przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.; 
- przybory, przedmioty, obuwie oraz odzież robocza do nauki zawodu niezbędne  
w procesie edukacji; 
- mundurek szkolny oraz strój galowy wymagany przez szkołę w ilości 1 kompletu 
na rok szkolny 
Za strój galowy uznawane są: 

 dla chłopców: garnitur + koszula lub spodnie galowe + koszula + 
marynarka + kamizelka 

 dla dziewcząt: spódnica + bluzka+ marynarka lub sukienka galowa + 
marynarka lub spodnie galowe+ bluzka+ marynarka.  

Refundacji podlega również 1 para obuwia galowego na rok szkolny.; 
- sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego 
uczęszczanie ucznia na zajęcia muzyczne lub zaświadczenie ze szkoły muzycznej); 
- sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, służący 
wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu 
edukacyjnego)  
 
 

3 Odzież i obuwie sportowe - odzież sportowa dla uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego: 
 obuwie sportowe (maksymalnie 4 pary w ciągu roku szkolnego); 
 odzież sportowa: koszulka sportowa (2 sztuki w ciągu roku szkolnego), 

spodenki sportowe lub getry (2 pary w ciągu roku szkolnego), dres lub 
zakupione oddzielnie spodnie i bluza sportowa (2 komplety  
w ciągu roku szkolnego);  

 - w przypadku zajęć prowadzonych na basenie refundacji podlega: strój 
 kąpielowy, klapki, czepek, okulary  

 

4 Udział w zajęciach nauki języków 
obcych lub w innych zajęciach 
edukacyjnych 

- zajęcia prowadzone w klubach sportowych i innych: taniec, basen, piłka nożna, 
karate itp.; 
- kursy językowe, korepetycje  

5 Udział w wycieczkach szkolnych, 
wyjściach (wyjazdach) do kin, 
teatrów lub innych imprezach 
organizowanych przez szkołę 

- uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do instytucji 
kultury, wyjazdach na obozy szkolne, obozy sportowe, zieloną szkołę, wycieczki 
szkolne, kino, teatr itp. 
 

6 Całkowite lub częściowe pokrycie 
opłat wymaganych przez szkołę, 
w tym opłat czesnego w szkołach 
niepublicznych, a także opłat za 
internat lub bursę uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych 

- zakwaterowanie w bursie/internacie, przejazd środkami komunikacji publicznej  
z i do szkoły, itp.; 
- w przypadku, gdy rodzina otrzymuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
dojazdu do szkoły poza miejscem  zamieszkania - koszty dojazdu do szkół 
ponadgimnazjalnych nie będą refundowane ; 
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania; 
- czesne za naukę w szkole 

 
  

Nie związane z celami edukacyjnymi będą uznawane wydatki na: 

1. Sprzęt rehabilitacyjny. 
2. Odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne) np. bielizna, kurtki. 
3. Sprzęt sportowy dla ucznia szkoły nieprofilowanej – nie sportowej. 

4. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta. 

5. Opłacenie składki na radę rodziców, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów, czy wyżywienie w szkole. 

 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, dlatego wymagane jest  
zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/ wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) za 

poniesione wydatki na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji. 
Refundacja wydatków tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.  

 

http://www.edukacja.rybnik.eu/images/do_pobrania/stypendia_socjalne/katalog_wydatkow.doc

