
 

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, 

podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego 

Refundacji podlegają następujące wydatki:  

1) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane    

w szkole w ramach planu nauczania, 

2) udział  w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

3) udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, 

„zielona szkoła”), 

4) związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. poza Wąchockiem, przez uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów ( zakwaterowanie w bursie, Internecie lub stancji, posiłki  

w ramach żywienia zbiorowego, dojazd do szkoły/ kolegium środkami komunikacji zbiorowej), 

5) zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników, 

6) zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej (jedna sztuka na rok szkolny), 

7) zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej po jednej parze obuwia 

sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w każdym z okresów: wrzesień – grudzień 

oraz styczeń-czerwiec), 

8) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w cenie brutto nie wyżej niż 150,00zł  

w każdym z okresów:  wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec), 

9) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek 

(w łącznej cenie brutto nie wyżej niż 150,00zł, w każdym z okresów: wrzesień- grudzień oraz styczeń-

czerwiec), 

10) zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier 

milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, 

kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, 

modelina, itp.), 

11) zakup przyborów do nauki zawodu, 

12) zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych, 

13) zakup tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp., 

14) zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych, pokrycie kosztów abonamentu 

internetowego, 

15) zakup komputera, oprogramowanie (system operacyjny, oprogramowanie biurowe – edytory tekstu, 

arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, 

urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem router, kamera internetowa), 

16) zakup okularów korekcyjnych, 

17) zakup biurka,  

18) zakup krzesła do biurka, 

19) ,określone zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowe wydatki związane z: 

a. profilem nauki, 

b.  zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe, 

c. zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę. 


