Katalog wydatków o charakterze edukacyjnym podlegający
refundacji w ramach stypendium szkolnego:
1. Zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, itp.
2. Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne
publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne
programy komputerowe.
3. Komputer PC, laptop, tablet, monitor ekranowy, oprogramowanie systemowe, nośniki
danych, edukacyjne programy, akcesoria komputerowe, pamięć USB, płyty CD,
papier, drukarka, tusz do drukarki.
4. Artykuły szkolne, np. zeszyty, długopisy, piórnik, bloki rysunkowe, techniczne,
brystol, bibuła, flamastry, temperówki, kredki, ołówki, pióra, gumki, klej, farby,
pędzle, papier kolorowy, rysunkowy, kancelaryjny, milimetrowy, nożyczki, taśma
klejąca, modelina, plastelina, korektor, przybory geometryczne, kalkulator oraz inne
materiały związane ze specyfiką szkół.
5. Plecak szkolny.
6. Mundurek szkolny, strój galowy.
7. Biurko szkolne oraz krzesło do biurka, lampka na biurko.
8. Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego.
9. Strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego, np. koszulka, spodenki sportowe,
dresy, kurtka sportowa.
10. Strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki na basen
dotyczące wyłącznie ucznia.
11. Ubranie robocze wymagane przez szkołę, np. na praktykę zawodową.
12. Przybory, sprzęt, urządzenia, materiały dla uczniów do nauki zawodu.
13. Zakup instrumentu muzycznego wykorzystywanego przez ucznia do nauki gry (z
zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie).
14. Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu ( z
zaświadczeniem/oświadczeniem o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny
sportu).
15. Koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych.
16. Koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających
zainteresowania ucznia – wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w
ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą.
17. Pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z
dołączonym potwierdzeniem wpłaty i umowy o świadczenie usług).
18. Koszty pobytu na tzw. zielonej szkole, bądź innych wyjazdach (wycieczki szkolne o
charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina, teatru, muzeum).
19. Koszty dojazdu do szkoły (transport środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły,
w której uczeń pobiera naukę lub odbywa praktyki zawodowe, zajęcia pozalekcyjne).
20. Koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych).

