PRZYKŁADOWA LISTA ARTYKUŁÓW DO ROZLICZENIA
w ramach stypendium szkolnego przyznawanego
przez Wójta Gminy Grudziądz
1) podręczniki szkolne, lektury szkolne, słowniki, atlasy, encyklopedie, książki o charakterze
edukacyjnym i hobbistycznym związane z programem nauczania, prasa edukacyjna;
2) tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne, astronomiczne, biologiczne, geograficzne, z języka
polskiego, języków obcych i innych przedmiotów szkolnych;
3) wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne takie jak: opracowania lektur, testy egzaminacyjne dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, maturzystów;
4) artykuły i przybory szkolne np. zeszyty, notesy, piórnik, pisaki, flamastry, mazaki, markery, kredki
(różne rodzaje), długopisy, pióra, ołówki, temperówki, korektory, gumki do mazania, farby do
malowania, pędzle, bloki, bibuła, brystol, krepa, papier kolorowy, wycinanki, papier milimetrowy,
papier kancelaryjny, plan lekcji, dzienniczek ucznia, nożyczki, cyrkle, przybory geometryczne, klej,
plastelina, modelina, taśma klejąca, kalkulator, liczydło, patyczki do liczenia, dziurkacz, zszywacz,
zszywki biurowe, spinacze, okładki na zeszyty i książki, naklejki na okładki oraz inne materiały
związane ze specyfiką szkół;
5) globus, mapa, mikroskop, luneta oraz inne szkolne pomoce o charakterze edukacyjnym;
6) tornister, plecak szkolny/sportowy, torba szkolna/sportowa – maksymalnie 2 sztuki na dziecko;
7) biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
8) opłata czesnego;
9) imienne bilety miesięczne lub faktury (wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
10) „zielona szkoła”;
11) grupowe wyjścia do teatru, kina, wycieczki szkolne itp.;
12) koszt zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym i sportowym np. językowe, recytatorskie,
kółka tematyczne, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie (strój kąpielowy, klapki, okulary
pływackie i czepek itp.);
13) mundurek szkolny wymagany przez szkołę;
14) w zależności od profilu szkoły wymagana odzież robocza na praktyki tj. odzież ochronna robocza,
fartuchy, rękawice ochronne, okulary ochronne, buty robocze, materiały, przybory, produkty,
składniki, narzędzia i przyrządy dla uczniów szkół zawodowych wg nauczanego zawodu wymagane
w szkole/na praktykach;
15) komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, monitor, oprogramowanie systemowe, klawiatura,
myszka, router, laptop, notebook, tablet, drukarka, skaner lub urządzenie wielofunkcyjne, tusz do
drukarki, toner, papier do drukarki, edukacyjne programy komputerowe, e-booki, nośniki danych:
pendrive, dysk zewnętrzny, płyty CD i DVD itp.;
16) naprawa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz montaż sprzętu
komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
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17) abonament internetowy za okres od września do czerwca w bieżącym roku szkolnym;
18) ubiór galowy – 1 komplet na ucznia na rok szkolny:
- bluzka/koszula biała i spodnie/spódnica;
- garsonka lub garnitur;
- obuwie galowe;
19) ubiór sportowy – na rok szkolny na jednego ucznia:
- 1x kurtka sportowa;
- 2 komplety dresów lub 2x spodnie sportowe + 2x bluza sportowa;
- 2x koszulka gimnastyczna;
- 2x spodenki gimnastyczne;
- 3x obuwie sportowe (w tym do wyboru: buty/obuwie sportowe, obuwie halowe, trampki, korki, inne
buty sportowe);
- 1x obuwie zamienne do szkoły, jeśli jest wymagane (kapcie itp.);
20) zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych do nauki gry przez ucznia uczęszczającego
do szkoły muzycznej lub pobierającego odpłatnie naukę na instrumencie lub uczestniczącego
w kółku muzycznym;
21) zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu – wymagane
zaświadczenie ze szkoły sportowej.
Można zakupić np. mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub lunetę dla ucznia
zainteresowanego astronomią o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą
stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty
i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Zakup codziennej
odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły leży w kompetencjach pomocy
społecznej i nie może być finansowane w ramach stypendium szkolnego.
Wyżej wymienione artykuły należy zakupywać na faktury lub rachunki imienne wystawione na
wnioskodawcę.
Niniejszy katalog jest otwarty i należy dostosować go do indywidualnych potrzeb ucznia i rodzaju
szkoły.
Na cele edukacyjne NIE PODLEGAJĄ rozliczeniu w ramach stypendium:
- okulary korekcyjne, szkła kontaktowe, aparat słuchowy, inny sprzęt rehabilitacyjny, leki itp.;
- odzież i obuwie służące do codziennego użytku;
- rower dla ucznia służący do celów transportowych;
- podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta;
- opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenie ucznia, wyżywienie w szkole, kupno biletów
miesięcznych i sieciowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
- koszt studniówki.
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