
Informacja dotycząca refundacji poniesionych kosztów w związku 

z przyznaniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym 
 

Rozliczenie kosztów następuje na podstawie: 

 imiennych faktur (wystawionych na wnioskodawcę) 

 imiennych rachunków  

 imiennych biletów miesięcznych 

 imiennych dowodów wpłat (np. zaświadczenie wystawionego przez szkołę z określeniem poniesionego 

kosztu – wycieczka szkolna) 

Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów (Uchwała nr XXVIII/755/16 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 25.08.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów). 

 

W przypadku ubiegania 
się o stypendium szkolne 
przez: 

 rodzica lub opiekuna prawnego – na dokumencie potwierdzającym 
zakup nabywcą musi być rodzic lub opiekun prawny 

  
 pełnoletniego ucznia – na dokumencie potwierdzającym zakup 

nabywcą musi być pełnoletni uczeń 
 

 

Powyższe dokumenty powinny zawierać również: 

 nazwę wystawcy; 

 datę wystawienia i sprzedaży; 

 data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej 

stypendium szkolne; 

 numer dokumentu; 

 pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji; 

 istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego 

przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić 

to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. 

 

 

 

 
 

Przykładowy katalog refundowanych wydatków 

 

1. podręczniki szkolne, słowniki, atlasy, tablice (np. matematyczne, chemiczne), encyklopedie, lektury 

szkolne, vademeca, kompendia, mapy; 

2. tornister lub plecak szkolny (dwie sztuki w roku szkolnym);  

 

 

 

 

 

„…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 kompetencjach resortu polityki 

społecznej i nie powinien być finansowany w ramach 

stypendium szkolnego…” 



przedmioty oraz odzież potrzebna w ilości wyłącznie na zajęcia:  

3. przybory szkolne; 

4. strój gimnastyczny (sportowy) na zajęcia wychowania fizycznego w szkole i na sportowe zajęcia 

pozaszkolne (udokumentowane); 

5. strój galowy (dla dziewcząt: np. biała bluzka, spódnica lub spodnie wizytowe, buty wizytowe, dla 

chłopców: np. biała koszula, spodnie wizytowe lub garnitur, buty wizytowe); 

6. mundurek szkolny; 

7. odzież ochronna niezbędna do nauki zawodu; 

8. sprzęt niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych (np. w przypadku trenowania 

kolarstwa – rower, koszykówki – piłki do koszykówki, nauki muzyki – instrument muzyczny); 

9. strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki jeżeli basen zorganizowany jest w formie nauki 

pływania;  

 

opłaty/koszty z wiązane z procesem edukacyjnym:  

10. koszty związane z wyjściem do kina, teatru, muzeum w ramach zajęć zorganizowanych przez szkołę; 

11. opłaty za zajęcia pozaszkolne (np. muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe i inne o charakterze 

edukacyjnym); 

12. opłaty za zajęcia: wyrównawcze, prowadzone poza systemem szkolnym; 

13. koszty wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym, organizowane przez szkołę; 

14. koszty obozów sportowych w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkoły, kluby sportowe; 

15. koszty zakwaterowania w internacie lub bursie; 

16. inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym; 

 

pozostałe pomoce edukacyjne: 

17. komputer stacjonarny lub laptop, nośniki danych np. pendrive; 

18. kursy komputerowe poza szkolne związane z poszerzaniem umiejętności komputerowych; 

19. niektóre elementy komputera (myszka, słuchawki, głośniki, krzesło, monitor, drukarka, mikrofon, 

klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyty CD i DVD);  

20. zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu (od września do maja danego roku szkolnego) 

– umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód zapłaty;. 

 

 

NIE PODLEGAJĄ REFUNDACJI WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM: 

A) odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy); 

B) stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę; 

C) meble (np. stojaki na płyty, szafy); 

D) sprzęt rehabilitacyjny; 

E) wkładki ortopedyczne; 

F) okulary korekcyjne; 

G) obozy i zimowiska rekreacyjne 

H) opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie. 

 

 

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione 

w przykładowym katalogu wydatkami, jeżeli podmiot realizujący stypendium uzna, że stanowią wydatek 

o charakterze edukacyjnym. 

 

W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer, biurko) od osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową 

kupna-sprzedaży. 


