
Katalog wydatków podlegających refundacji (zgodnie z Uchwałą nr XVIII/115/2016 

Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2016 roku) 

 

1) zakup nowych lub używanych podręczników (w przypadku podręczników używanych 

należy przedłożyć potwierdzenie ze szkoły o tym, że uczeń je posiada), lektur, książek 

rozwijających zainteresowania ucznia, słowników, atlasów, encyklopedii itp.; 

2) zakup tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, pomocy 

i przedmiotów edukacyjno-terapeutycznych, edukacyjnych gier planszowych, globusów 

oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, edukacyjnych 

programów komputerowych np. językowych itp.; 

3) zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka szkolnego; 

4) zakup odzieży sportowej (stroju na w-f) typu: 

a) dres sportowy (bluza sportowa, spodnie lub getry sportowe – 2 razy na semestr), 

b) spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna – 2 razy na semestr, 

c) obuwie: tenisówki, halówki, trampki, adidasy – 2 pary na semestr. 

5) zakup ubrania wymaganego przez szkołę (typu: mundurek szkolny, strój galowy, ubranie 

na praktykę zawodową); 

6) zakup przyborów i materiałów do nauki zawodu; 

7) zakup artykułów szkolnych takich jak: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, 

farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, 

nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektor, przybory geometryczne, 

plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfikacją szkoły; 

8) zakup okularów korekcyjnych (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty); 

9) zakup drukarki, papieru, tuszu do drukarki, tonera; 

10)  koszt instalacji i abonamentu internetowego (udokumentowane fakturą/umową wraz                  

z dowodem opłaty); 

11) zakup sprzętu komputerowego m.in.: PC, laptopa, notebooka, monitora, urządzeń 

peryferyjnych np. klawiatury, myszy komputerowej, niezbędnego oprogramowania, 

nośników danych, koszt naprawy i zakup części do komputera; 

12) zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry; 

13) zakup sprzętu sportowego związanego z uprawnianą przez ucznia dyscypliną sportu; 

14) koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, zorganizowanych zajęciach 

sportowych; 

15) koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających 

zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

16) koszty dojazdu do szkół - dotyczy szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 

(bilety komunikacji publicznej) - pomniejszone o kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego      

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła; 

17) koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, koszty udziału w innych wyjazdach 

organizowanych przez szkołę, w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach 

naukowych, wyjazdach do kina, opery, filharmonii lub teatru; 

18) koszty dojazdu do szkoły (bilety komunikacji publicznej) oraz koszt zakwaterowania                 

w bursach, internatach lub stancji - pomniejszone o kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego 

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem lub z zamieszkaniem w miejscowości,               

w której znajduje się szkoła; 

19) zakup biurka, lampki i krzesła do biurka; 

20) inne zakupy wynikające z uzasadnionych, indywidualnych potrzeb ucznia, uzgodnione 

z pracownikiem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. 


