WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OBEJMUJĄ:


zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii, tablic
matematycznych, fizycznych, chemicznych, atlasów i globusów oraz innych publikacji
o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe;



zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej;



zakup niezbędnych artykułów szkolnych (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, ołówki,
długopisy, pióra, temperówki, gumki, korektory, teczki szkolne, bloki rysunkowe, brystole, flamastry,
kredki, pędzle, farby, przybory geometryczne, piórnik, kalkulator, dziurkacz, zszywacz, papier
kancelaryjny, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, klej, bibuła, plastelina, modelina, itp) oraz innych
materiałów/przyborów związanych ze specyfiką szkół (na potwierdzenie niezbędne jest zaświadczenie
ze szkoły);



zakup mundurka szkolnego (wraz z dowodem zakupu mundurka szkolnego należy przedłożyć
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że mundurek szkolny jest wymagany przez szkołę);



zakup instrumentów muzycznych powiązanych z edukacją muzyczną (wraz z dowodem zakupu
instrumentu muzycznego należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia na
zajęcia)



zakup odzieży sportowej (o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia),
tj.:
- koszulka sportowa, bluzka sportowa, bluza sportowa;
- spodenki sportowe, szorty sportowe;
- getry sportowe, legginsy sportowe;
- spodnie sportowe;
- dresy sportowe;
- skarpety sportowe.
Ważne: odzież sportowa wykazana na fakturach, rachunkach musi być zgodna z nazywnictwem
przedstawinym w niniejszym katalogu wydatków kwalifikowanych np. odzież sportowa wykazana na fakturze
pod nazwą własną: adidas Performance RESPONSE SLIM FIT powinna zawierać adnotację sklepu
określającą jej typ, w tym przypadku – bluza sportowa.



zakup obuwia sportowego (o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia),
typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy sportowe.

Ważne: obuwie sportowe wykazanego na fakturach, rachunkach musi być zgodne z określonym typem obuwia
wykazanego w niniejszym katalogu wydatków kwalifikowanych np. obuwie sportowe wykazane na fakturze pod
nazwą własną: Nike Performance REVOLUTION 2 powinno zawierać adnotację sklepu określającą jego
typ, w tym przypadku – addidasy sportowe.
Ponadto w przypadku dokonywania zakupów w sklepach, które wystawiając fakturę/rachunek posługują się
w swoim zapisie, jedynie ogólną nazwą "obuwie sportowe" , bardzo prosimy o zwracanie uwagi, czy rzeczone
obuwie będzie opisane zgodnie z powyższymi wytycznymi np. rachunek uproszczony dotyczący zakupu obuwia
sportowego (np. trampek) jest błednie wypisany w momencie gdy, zawiera wyłącznie nazwę ogólną -"obuwie
sportowe", bez określenia typu tegoż obuwia tj. bez zapisu/adnotacji, iż są to trampki.


zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej – specjalistycznej (o ile wiąże się w sposób oczywisty
i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest
potwierdzona właściwym zaświadczeniem np. zakup kimona dla ucznia trenującego karate, zakup korków
piłkarskich dla ucznia trenującego piłkę nożną);



pokrycie kosztu udziału na zajęciach na basenie (faktura/rachunek z pływalni wystawiony imiennie na
wnioskodawcę z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć na basenie wraz
z potwierdzeniem, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych lub szkolnych);



zakup wyposażenia na zajęcia na basenie odbywające się w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z wychowania fizycznego - stroju kąpielowego, kąpielówek, klapek, okularów
pływackich, czepka (na potwierdzenie niezbędne jest zaświadczenie ze szkoły);



zakup sprzętu komputerowego: tableta, komputera, laptopa (1 sztuka na rok szkolny),
oprogramowania systemowego, części do komputera (monitor, mysz, klawiatura, głosniki komputerowe,
podzespoły komputerowe – karta graficzna, karta dzwiękowa, karta sieciowa, dysk twardy, dysk SSD,
procesor, płyta główna, pamięć RAM, napęd optyczny, obudowa, zasilacz komputerowy), nośniki danych
(płyty, pendrive);

Ważne: w przypadku gdy, nazwa właśna zakupionego sprzętu komputerowego, oprogramowania czy części
komputerowych znajdująca się na dowodzie zakupu (fakturze VAT/rachunku uproszczonym itp.) nie pozwala na
jednoznaczną identyfikacje rzeczonego produktu, wymaga się uiszczenia na dowodzie zakupu stosownego
zapisu zgodnego z wykazem wydatków kwalifikowanych, np. produkt: SEAGATE WD 500GB SATA II 3,5''
wystawiony na fakturze VAT powinień zawierać adnotację - dysk twardy lub podzespół komputerowy.


zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu do drukarki, papieru do drukarki;



pokrycie kosztów abonamentu internetowego (rozliczenie na podstawie faktury wraz z dowodem
wpłaty);



pokrycie kosztu udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych,
korepetycje, kurs informatyczny i inne);



pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych pozaszkolnych związanych z rozwijaniem
indywidualnych zdolności (np. nauka tańca, nauka gry na instrumencie muzycznym, karate, akademia
piłkarska, itp.)



pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów służb społecznych, tj:
- poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji
zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia (poniesione koszty związane
z transportem środkami komunikacji zbiorowej dokumentuje się imienną fakturą/rachunkiem wystawionym
na wnioskodawcę, z treści którego powinno wynikać dla kogo zakupiono bilket miesięczny);
- poprzez sfinasowanie albo dofinasowanie kosztów zamieszkania ucznia w miejscowości położenia szkoły
(zakwaterowanie w bursie, internacie).



pokrycie kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz
sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wymagane jest przedłożenie
zaświadczenia ze szkoły wystawione dopiero po odbytej wycieczce, zawierające podstawowe informacje
dotyczące uczestnika, terminu oraz kosztu odbytej wycieczki);



pokrycie kosztów wyjść/wyjazdów edukacyjnych do kina, teatru lub muzeum (wyjście/wyjazd
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, potwierdzone zaświadczeniem ze szkoły).

STYPENDIUM SZKOLNE UDZIELA SIĘ POPRZEZ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW
NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DOKUMENTÓW (ORGINAŁU FAKTURY VAT, ORGINAŁU
RACHUNKU UPROSZCZONEGO, DOWODU WPŁATY KP, KWITARIUSZA).
REFUNDACJI DOKONUJE SIĘ W 2 OKRESACH STYPENDIALNYCH:
I OKR. STYP. – OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2015 r.
II OKR. STYP. – OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 r.
W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH STYPENDIALNYCH BĘDĄ ROZLICZANE TYLKO
FAKTURY/RACHUNKI ZAKUPIONE W DANYM OKRESIE STYPENDIALNYM (WYJĄTEK
STANOWIĄ PODRĘCZNIKI I NIEZBĘDNE ARTYKUŁY SZKOLNE, KTÓRE BĘDĄ
ROZLICZANE W SKALI CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016)
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 1 WRZEŚNIA 2015 r. DO 15 WRZEŚNIA 2015 r.
WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE !!

UWAGA
1) Stypendium szkolne udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów. Dowody potwierdzające
poniesione wydatki (orginał faktury VAT, orginał rachunku uproszczonego, dowód wpłaty KP, kwitariusz)
powinny zawierać:


nazwę wystawcy;



pieczęć wystawcy;



datę sprzedaży (data sprzedaży wystawiona na dokumencie powinna zawierać się w okresie podanym
w decyzji przyznającej stypendium szkolne);



numer dokumentu;



imię i nazwisko uprawnionego ucznia lub imię i nazwisko rodzica ucznia, opiekuna prawnego
(jednakże każdy dokument powinien być opisany w taki sposób, aby z opisu wynikało na jakie dziecko
poniesiono wydatki);



pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.
Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych
artykułów/towarów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków
kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
Istotne jest by np. plecak, torba miały adnotację "szkolne", natomiast np. adidasy, spodnie miały
adnotację "sportowe". Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na
fakturze/rachunku, to może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis przy
nazwie rzeczonego towaru.

2) Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się
w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.
Opinia MEN: "....Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie
w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia ( np. kimono dla ucznia trenującego karate).
Natomiast zakup codzieniej 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..."
3) Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny
zakupionego towaru.

Wydatki nie kwalifikowane do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego:


Opłaty wpisowego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego;



koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. Studniówka);



Odzież i obuwie codziennego użytku, chociażby miały adnotację "sportowe", np. sweter sportowy,
kurtka sportowa, rajstopy, bielizna osobista, czapka, itp.;



Meble, w tym: biurko, krzesło, lampa na biurko, regały na książki, itp.;



obozy, kolonie i zimowiska o charakterze wypoczynkowym;



akcesoria komputerowe np. słuchawki, mikrofon, ruter Wi-fi, stojaki na płyty, itp. (obowiązuje jedynie
zakup sprzętu i częsci komputerowych ujętych w/w wykazie wydatków kwalifikowanych);



sprzęt i akcesoria rehabilitacyjne/korekcyjne, np. wkładki ortopedyczne, okulary korekcyjne, itp.;



sprzęt i akcesoria turystyczne/rekreacyjne, np. namioty, śpiwory, obuwie rekreacyjne, itp.

