
Katalog wydatków na cele edukacyjne do realizacji stypendium szkolnego 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 zakup podręczników, lektur, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice 
matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, oraz inne publikacje o charakterze 
edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe, jeśli są to 
wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę 

 artykuły szkolne, zeszyty, długopisy, piórnik, blok rysunkowy, techniczny, brystol, bibuła, 
flamastry, temperówki, kredki, ołówki, pióra, gumki, klej, farby, pędzle, papier kolorowy, 
kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, plastelina, modelina, korektor, przybory geometryczne, 
okładki, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół 

 komputer stacjonarny zakupiony w całości lub częściach, laptop, tablet, notebook, monitor 
ekranowy, drukarka, skaner, klawiatura, mysz, słuchawki, głośniki do komputera, pamięć USB, 
oprogramowanie systemowe, programy edukacyjne i multimedialne, nośniki danych, płyty CD, 
papier i tusz do drukarki 

 plecak szkolny, tornister, torba sportowa, worek na obuwie zmienne 
 strój galowy, mundur szkolny, ubranie robocze wymagane przez szkołę, np. na praktykę 

zawodową, okulary korekcyjne 

 obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego typu adidas, tenisówki, trampki, halówki, 
korki, kapcie jako obuwie zmienne do chodzenia po szkolne 

 strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego, np. koszulka, spodenki sportowe, spodnie i 
bluza dresowa, kurtka sportowa 

 strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek 
 przybory, sprzęt, urządzenia, materiały związane ze specyfiką nauki zawodu 

 biurko szkolne, krzesło do biurka szkolnego, lampka na biurko 
 koszty udziału w zajęciach edukacyjnych rozwijające zainteresowania ucznia, korepetycje, 

kursy nauki języków obcych, informatyki, artystyczne 
 koszty uczestnictwa w klubach sportowych, sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia 

dyscypliną sportu  

 koszt zakupu instrumentu muzycznego wykorzystywanego przez ucznia do nauki gry 
 koszty pobytu na tzw. zielonej szkole, wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym,  

nie dotyczy wypoczynku ucznia w okresie trwania ferii szkolnych 

 koszty dojazdu do szkoły: transport środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której 
uczeń pobiera naukę lub odbywa praktyki zawodowe, dotyczy okresów nauki za m-ce: 
wrzesień-grudzień lub styczeń-czerwiec 

 koszty związane z pobieraniem nauki poza terenem Gminy Miasta Elbląg, dotyczy uczniów szkół 
ponadpodstawowych, w tym zakwaterowanie w bursie, internacie, domu studenta, stancji 

 
 


