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Katalog kosztów kwalifikuj ących się do dofinansowania  

w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

Uwaga! Dopuszczenie moŜliwości dofinansowania zakupów dokonywanych w ramach 
przedmiotowego zapisu traktować naleŜy w sposób indywidualny, odnosząc się                          
do rzeczywistych potrzeb edukacyjnych ucznia wynikaj ących ze specyfiki szkoły,                       
do której uczeń uczęszcza, a takŜe do poziomu rozwoju emocjonalnego, fizycznego                        
i intelektualnego oraz mając na uwadze wymóg racjonalnego wydatkowania środków 
publicznych przeznaczonych na ten cel. 
 

Zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos za kwalifikowane                  
w ramach form udzielania stypendium szkolnego uznaje się wydatki, w szczególności: 

1. Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takŜe udział w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, w szczególności udział w: 

 
1) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, 

zajęciach logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków 
edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

2) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wycieczki szkolne (do kina, 
teatru, muzeum), wyjazdy na basen oraz odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka 
pływania, zielone szkoły, itp. 

3) zajęciach przeprowadzanych poza szkołą jak nauka języków obcych, zajęcia 
muzyczne, komputerowe, sportowe i inne. 

 

Obowiązują faktury za rok szkolny, na który składany jest wniosek o przyznanie 
stypendium szkolnego (tj. od września do czerwca lub od października do czerwca              
w przypadku słuchaczy kolegiów oraz studentów). 

 

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: 
1) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych ksiąŜek pomocniczych               

do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, płyt 
DVD/CD, itp., 

2) artykułów szkolnych jak np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria 
plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, brystole, bibuły, plasteliny, 
gumki, temperówki, linijki, noŜyczki, itp., 

3) artykułów piśmiennych jak. np. długopisy, atramenty, tusze – w tym do drukarki, 
papier do drukarki, mazaki, markery, pióra, korektory, ołówki, itp., 

4) piórników, plecaków lub tornistrów szkolnych, 
5) stroju sportowego i innego wyposaŜenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez 

szkołę, a takŜe odzieŜy i obuwia sportowego, gdy ich posiadanie w sposób 
bezpośredni wiąŜe się z procesem edukacji ucznia.– max. 2 komplety/pary na semestr 
– z wyłączeniem zakupu odzieŜy i obuwia codziennego. 
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Obowiązują faktury od czerwca danego roku, w którym został złoŜony wniosek                     
o przyznanie stypendium szkolnego. 
3. Dostęp do Internetu: 

1) instalacja, 
2) abonament. 

 

Obowiązują faktury za rok szkolny, na który składany jest wniosek o przyznanie 
stypendium szkolnego (tj. od września do czerwca lub od października do czerwca                  
w przypadku słuchaczy kolegiów oraz studentów). 

 
4. Wydatki związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu               

do ucznia w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 1 c) – g) oraz pkt. 3 i 4 regulaminu, a takŜe ucznia 
szkoły ponadgimnazjalnej w szczególności: 
1) opłat za naukę (czesnego) uiszczanych na rzecz szkół i kolegiów, 
2) zakwaterowania w bursie, internacie,  
3) dojazdu do szkoły, kolegium środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne), 
4) wyŜywienia w stołówce szkolnej lub studenckiej. 

 
Obowiązują faktury za rok szkolny, na który składany jest wniosek o przyznanie 
stypendium szkolnego (tj. od września do czerwca lub od października do czerwca                
w przypadku słuchaczy kolegiów oraz studentów). 

 

WAśNE! 

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę lub ucznia. Istotne 

jest takŜe, aby na fakturze w przypadku zakupu kostiumu gimnastycznego (koszulki, 

spodenek czy dresu) widoczna była adnotacja „szkolne” lub „sportowe”. Sprzedawca moŜe 

równieŜ dokonać takiego potwierdzenia na odwrocie dokumentu. 

 

UWAGA! 

Zakup codziennej odzieŜy lub obuwia, umoŜliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, 

buty, bluzki, spodnie) leŜy w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie jest finansowany 

w ramach stypendium szkolnego.  


