PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI

1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy,
encyklopedie,
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze
edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
3. tornister (plecak szkolny),
4. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego,
5. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
6. przybory i materiały do nauki zawodu,
7. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy,
długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory,
przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
8. drukarka, papier, tusz do drukarki,
9. pokrycie kosztu abonamentu internetowego,
10. komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
11. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,
12. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
13. basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki),
14. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych,
15. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
16. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),
17. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym,
obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru,
18. koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczy kolegiów).
19. Koszt zakupu biurka, krzesła do biurka,
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących
dokumentów:
• faktur VAT,
• imiennych rachunków,
• imiennych biletów miesięcznych,
• dowodów wpłaty,
• wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp.
można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem
kosztu poniesionego przez ucznia.
Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:
• nazwę wystawcy,
• datę wystawienia/sprzedaży,
• imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
• pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników, komputera, sprzętu sportowego lub instrumentów
muzycznych.
W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony
wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.
•
•
•
•

W przypadku biletów na dojazdy do szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kserokopia karty lub
oraz paragony, rachunki potwierdzające doładowania
W przypadku korzystania z Internetu w celach edukacyjnych potwierdzenia zapłaty wraz z miesięczną
fakturą
W przypadku uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, klubach, szkołach tańca –zaświadczenie, umowa
potwierdzające uczestnictwo oraz koszty poniesionych opłat.
Stypendium przyznane na okres wrzesień - grudzień może być rozliczane przy pomocy rachunków,
faktur i innych dowodów poniesionych kosztów pochodzących z okresu wrzesień - grudzień
danego roku kalendarzowego, za okres ten uwzględniane są również faktury VAT, rachunki i inne
dowody poniesienia kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych związanych z procesem

•

edukacyjnym, z miesiąca lipca i sierpnia roku, w którym składany jest wniosek (ZGODNIE Z
REGULAMINEM).
Stypendium przyznane na okres styczeń - czerwiec może być rozliczane przy pomocy rachunków
i faktur pochodzących z okresu styczeń - czerwiec danego roku kalendarzowego. Przy wystawianiu
faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne
z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

Nie mogą stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego
uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, spodnie, buty), ponieważ udzielanie pomocy w tych formach należy do
zadań z zakresu pomocy społecznej.
Ponadto nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:
• zakupu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odtwarzaczy: mp3, mp4, dvd, telewizorów, rowerów,
rolek, leków, żywności,
• kosztów instalacji telewizji satelitarnej,
• kosztów utrzymania mieszkania,
• wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym.
Przedstawione powyżej wyliczenie wydatków refundowanych za pomocą stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
ma wyłącznie charakter przykładowy. Lista ta może zostać rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu
z pracownikiem.

Każdy rachunek, faktura powinny być opisane w taki sposób, aby z opisu wynikało na jakie dziecko
poniesiono wydatki.

