
PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH
DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

1. Podręczniki szkolne, lektury szkolne, słowniki , atlasy, encyklopedie, tablice itp.
2. Artykuły szkolne i pomocnicze, np.: zeszyt, długopis, kredki,  itp.
3. Tornister: plecak szkolny, torba szkolna, torba sportowa (max. 2 sztuki/semestr/1 dziecko)
4. Ubiór sportowy:

 obuwie sportowe (max.2 szt./semestr/1dziecko)
 odzież sportowa:

- koszulka/bluzka gimnastyczna, sportowa ( max. 3 szt./semestr/1 dziecko )
- spodenki gimnastyczne, getry, leginsy ( max. 3 szt./semestr/1 dziecko )
- dres sportowy komplet ( max. 1 szt./semestr/1 dziecko)
- skarpetki sportowe (dowolna ilość), czapka sportowa ( max. 1 szt./semestr/1 dziecko )
- stanik sportowy ( max. 1 szt./semestr/1 dziecko)

5. Przybory edukacyjne do klas tematycznych, sportowych i na zajęcia pozalekcyjne.
6. Przybory do nauki zawodu, narzędzia.
7. Strój galowy: biała bluzka/koszula, spódnica, spodnie galowe/eleganckie, żakiet lub mundurek, garnitur.
8. Sprzęt: komputer stacjonarny, netbook, laptop, tablet, drukarka, tusz, klawiatura, mysz, , urządzenie 

wielofunkcyjne, tonery, monitor, pendrive, głośniki, naprawa komputera lub wymiana części w sprzęcie 
komputerowym (na fakturze/rachunku powinna być nazwa lub zaznaczona część naprawiona/wymieniona), 
itp.

9. Abonament na Internet: od września  od czerwca (rok szkolny).
10.Meble: biurko, krzesło, lampka biurowa.
11. Opłaty za zajęcia pozalekcyjne, basen, korepetycje, karate, itp.
12. Wycieczki szkolne lub wyjścia organizowane przez  szkołę lub kluby do teatru, na basen i inne 

(potwierdzone przez wychowawcę, szkołę lub klub).
13.Koszt wyjazdu i koszt pobytu dziecka na tzw. „zielonej szkole”, obozie sportowym, obozie naukowym i 

innych wyjazdach o charakterze edukacyjnym w okresie roku szkolnego.
14.Okulary korekcyjne - faktura  VAT + ksero recepty.
15. Całkowite lub częściowe zakwaterowanie w bursie, internacie, stancji oraz całkowity lub częściowy zwrot 

kosztów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej do i ze szkoły ( jeżeli szkoła mieści się poza terenem 
Legnicy).

16. Czesne za naukę.
17. Inne nie wymienione w punktach 1-16, niezbędne w procesie edukacji.

Wymieniony katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Istnieje możliwość zaakceptowania innych 
wydatków, jeżeli zostanie wykazane, że stanowią one wydatek związany z procesem edukacyjnym.

Pomoc materialna jest realizowana przez zwrot zaakceptowanych wydatków, na podstawie przedłożonych
faktur,  rachunków  i  innych  dokumentów  księgowych  o  równoważnej  wartości  dowodowej
potwierdzających poniesienie wydatków wraz z dowodami zapłaty (np. dowodów księgowych, KP, KW,
pisemnych  potwierdzeń  od  nauczycieli/pedagogów  np.  wyjść  do  kina,  teatru  i  inne,  imienne  bilety
miesięczne).

Dokument księgowy powinien zawierać:
 Nazwę wystawcy/zakładu/instytucji
 Datę wystawienia/sprzedaży
 Numer dokumentu
 Imię i nazwisko oraz adres dziecka lub pełnoletniego ucznia
 Nazwę przedmiotu/towaru/produktu (z przymiotnikiem „sportowe”, „szkolne”, „galowe”)
 Informację na odwrocie, od wnioskodawcy/rodzica/prawnego opiekuna z opisem przedmiotu/towaru 

wraz z adnotacją dla, którego to jest dziecka


