
         Skórzec, 16 sierpnia 2018r. 

Wójt Gminy Skórzec w związku z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skórzec, ustala wydatki na cele edukacyjne 

kwalifikowane do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OBEJMUJĄ: 

 

• zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach innych 

programów pomocowych, 

• zakup słowników, encyklopedii atlasów, tablic matematycznych, fizycznych  

i chemicznych, lektur szkolnych, 

• zakup zeszytów, przyborów szkolnych (np. kalkulatora, bloku, teczek szkolnych, 

okładek na książki i zeszyty, materiałów piśmienniczych, segregatorów, korektorów, 

zakreślaczy, markerów, dziurkaczy, zszywaczy i innych związanych z zajęciami 

szkolnymi), 

• zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie szkolne lub 

sportowe, 

• zakup laptopa, komputera, tabletu, drukarki, tuszu, papieru do drukarki, 

komputerowych programów edukacyjnych, 

• pokrycie kosztu abonamentu internetowego, 

• pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,  

• pokrycie kosztów udziału w zajęciach sportowych, językowych, muzycznych, 

tanecznych, informatycznych i innych zajęciach organizowanych poza szkołą, 

• dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów pokrycie kosztów 

związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, poprzez zwrot lub 

częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji 

publicznej do i ze szkoły albo poprzez sfinansowanie, czy dofinansowanie kosztów 

zamieszkania w miejscowości położenia szkoły, a także kosztów posiłków w stołówce 

szkolnej, internacie), 

• zakup stroju sportowego ( spodenki sportowe, koszulki sportowe, dres lub  spodnie  

i bluza sportowa, 

• zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia szkolnych praktyk 

zawodowych (wraz z fakturą/rachunkiem należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły 

potwierdzające, że zakupione rzeczy są przez szkołę wymagane), 

• pokrycie lub dofinansowanie kosztów wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, 

obóz sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (należy 

przedłożyć zaświadczenie ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione po 

zakończonej wycieczce, a w przypadku płatności przelewem również potwierdzenie 

dokonania przelewu), 

•  pokrycie lub dofinansowanie kosztów zakupu biletów do kina, teatru, muzeum na 
wyjazdy realizowane w ramach zajęć edukacyjnych, 

• czesne za naukę. 

 

OBJAŚNIENIA 

1. Dowodem potwierdzającym poniesione wydatki są oryginały faktur, oryginały rachunku 

uproszczonego wystawione imiennie na wnioskodawcę (rodzica/prawnego opiekuna  lub 



pełnoletniego ucznia. Faktura i rachunek muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami 

elementy, między innymi: datę wystawienia, numer dokumentu. 

2. W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem lub kartą płatniczą niezbędne jest 

wraz z rachunkiem/fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu lub 

potwierdzenie dokonania płatności kartą płatniczą. 

3. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych 

artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków 

kwalifikowanych do stypendium szkolnego, przede wszystkim bardzo istotne jest, aby 

plecak miał adnotację „szkolny”, a spodnie, koszulka, bluza, obuwie miały adnotację 

„sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma takiej adnotacji  dopuszczalne jest sporządzenie 

takiego zapisu na odwrocie faktury/rachunku wraz z pieczęcią i czytelnym podpisem 

wystawiającego.  

4. Koszty związane z transportem środkami komunikacji publicznej dokumentuje się biletem 

miesięcznym. 

5. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury/rachunki za: 

1) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych od czerwca 2018r.  

2) zakup pozostałych materiałów szkolnych od lipca 2018r. do czerwca 2019r. – zgodnie  

z wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium. 

3) abonament internetowy od września 2018 do czerwca 2019r.  

4) bilety miesięczne, opłaty za wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne itp. – według wykazu wydatków kwalifikowanych do 

stypendium od września 2018 do czerwca 2019r.  


