
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2013 
Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 lipca 2013 r. 

 
Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej 
refundacji w ramach stypendium szkolnego. 

Refundacji podlegają następujące wydatki: 
Rodzaj wydatku Maksymalna 

wysokość 
dofinansowania 

Ilość sztuk  

udział w zajęciach edukacyjnych 
pozaszkolnych np. języków obcych 

brak ograniczenia brak ograniczenia 

udział w organizowanych przez szkołę 
wyjściach (np. do instytucji kultury, 
wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”) 

brak ograniczenia brak ograniczenia 

podręczniki ujęte w szkolnym zestawie 
podręczników, nie finansowane z innych 
źródeł np. z Rządowego Programu –
„Wyprawka szkolna” 

brak ograniczenia brak ograniczenia 

tornister, plecak lub torba szkolna 100 zł raz w roku szkolnym 
artykuły szkolne np. piórnik, zeszyty, bloki, 
papier kolorowy, papier do drukarki, papier 
milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, 
nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory 
geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, 
ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, 
kalkulatory, plastelina, modelina, itp. 

brak ograniczenia brak ograniczenia 

przybory do nauki zawodu brak ograniczeń brak ograniczeń 
słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury 
szkolne 

brak ograniczenia brak ograniczenia 

tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, 
geograficzne, itp. 

brak ograniczenia brak ograniczenia 

instrumenty muzyczne wykorzystywane 
przez ucznia do nauki gry 

brak ograniczenia brak ograniczeń 

komputer, urządzenia do komputera np. 
monitor, drukarka, pendrive, głośniki, 
mikrofon 

brak ograniczeń raz w roku szkolnym 

tusz do drukarki brak ograniczeń brak ograniczeń 
komputerowe programy edukacyjne brak ograniczeń brak ograniczeń 
koszt abonamentu internetowego brak ograniczeń brak ograniczeń 
biurko, krzesło do biurka brak ograniczeń raz w roku szkolnym 
strój na zajęcia wychowania fizycznego w 
tym na zajęcia prowadzone na basenie np. 
dres, koszulki sportowe, spodenki sportowe, 
strój kąpielowy, czepek, klapki. 

brak ograniczeń dwa razy w roku: 
- raz w okresie 
wrzesień-grudzień 
- raz w okresie 
styczeń-czerwiec 

strój galowy (biała bluzka lub koszula, 
spódnica lub spodnie w ciemnym kolorze) 
 

brak ograniczeń raz w roku szkolnym 



jednolity strój, którego noszenie jest w szkole 
obowiązkowe 

brak ograniczeń  raz w roku szkolnym 

obuwie sportowe  150 zł para dwa razy w roku: 
- raz w okresie 
wrzesień-grudzień 
- raz w okresie 
styczeń-czerwiec 

okulary korekcyjne brak ograniczeń brak ograniczeń 
koszt biletu miesięcznego, jeżeli nie jest 
refundowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

brak ograniczeń raz w miesiącu 

 

 
 

 

 


