RODZAJ KOSZTÓW REFUNDOWANYCH
PRZEZ STYPENDIA SZKOLNE
Faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę pomocy stypendialnej tzn.
rodzica/ opiekuna prawnego. Wydatki niezgodne z n/w katalogiem nie będą refundowane

Refundacji będą podlegać następujące wydatki:
1) Opłaty :
za udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub wykraczające poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania,
czesnego,
za wyjścia do kina i teatrów,
za wycieczki turystyczno – krajoznawcze
za wyjazdy do ,, zielonej szkoły”
za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie
Zakup podręczników zgodnie z programem nauczania,
2) Zakup tornistra lub plecaka szkolnego lub torby szkolnej (1 szt. na rok szkolny z adnotacją
sportowe lub szkolne),
3) Zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papiery kolorowe, notatniki, papier
kancelaryjny, blok milimetrowy, bibuła, brystol, długopisy, cienkopisy, flamastry, pióra,
ołówki, kredki, taśma klejąca, przybory geometryczne, pędzle, temperówki, kalkulator,
plastelina, modelina, teczki, skoroszyty, nożyczki, okładki itp.). Faktury na artykuły szkolne
powinny być rozpisane na poszczególnej pozycji.
4) Zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, atlasy, lektury szkolne, tablice matematyczne,
chemiczne itp. Foliogramy, filmy edukacyjne, mapy, globusy),
5) Zakup biurka, krzesła do biurka, lampki do biurka,
6) Zakup komputera oraz urządzeń
wielofunkcyjne, pendrive, płyty CD,

do

komputera

monitor,

drukarka,

urządzenie

7) Pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca ( rozliczone na
podstawie faktury wraz z dowodem wpłaty ),
8) Strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego :
spodenki sportowe ( max 1 szt. na semestr, konieczna adnotacja sportowe)
spodnie sportowe (max 1 szt. na semestr, konieczna adnotacja sportowe)
dres ( max 1 szt. na semestr konieczna adnotacja sportowy)
bluza sportowa (max 1 szt. na semestr konieczna adnotacja sportowa)

koszulka sportowa (max 2 szt. na semestr konieczna adnotacja sportowa)
skarpetki sportowe (max 2 pary w semestrze konieczna adnotacja sportowe)
obuwie sportowe (max 2 pary w semestrze konieczna adnotacja sportowe)
9) Strój galowy potrzebny do udziału w różnego rodzaju akademiach, egzaminach,
wystąpieniach i konkursach odbywających się poza szkoła i mających na cel jej
reprezentowanie poświadczone zaświadczeniem dyrektora szkoły lub wychowawcy – dla
chłopca 1 garnitur ( spodnie, marynarka, kamizelka ), dla dziewczynki 1 bluzka i 1
spódniczka,
10) Imienne bilety miesięcznie (dojazdy poza miejscem zamieszkania), za zakwaterowanie w
bursie czy internacie.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym , np.:
1) okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny,
2) odzież i obuwie służące do codziennego noszenia ( kurtka sportowa, swetry, bielizna, itp.)
3) opłaty:
za komitet rodzicielski,
za ochronę szkolną,
za wyżywienie w szkole,
za ubezpieczenie uczniów,
za naprawę sprzętu komputerowego
4) rower dla ucznia szkoły ,, zwykłej” – nie sportowej
5) podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta.

