Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego
Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu imiennych rachunków lub faktur wystawionych
na rodzica do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Przy wystawianiu faktury lub rachunku
należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami
umieszczonymi w poniższym katalogu. Stypendium szkolne jest stypendium socjalnym, w związku
z tym przy zakupie poszczególnych artykułów należy brać pod uwagę rozsądną cenę artykułów.
Zbyt wysokie ceny będą wymagały szczególnego uzasadnienia.

Refundacji w ramach stypendiów podlegają wyłącznie wydatki zawarte w niniejszym
katalogu:
1. Podręczniki szkolne, jeżeli faktury nie były wykazywane w Wyprawce szkolnej
2. Zeszyty, lektury szkolne, pomoce dydaktyczne (słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice
matematyczne, globusy, mikroskopy, kalkulatory itp.)
3. Artykuły szkolne (pióro, długopisy, ołówki, kredki, farby, pędzle, bloki rysunkowe,
techniczne, linijki, gumki, klej, papier kancelaryjny, temperówki, piórniki, bibuła,
brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory,
przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.)
4. Tornistry, plecaki szkolne, torby szkolne, sportowe (1 szt. na semestr)
5. Obuwie sportowe (1 para na semestr)
6. Strój sportowy na w-f, basen – 1 na semestr (dres = komplet bluza sportowa + spodnie
sportowe lub zakupione osobno bluza sportowa i spodnie sportowe, koszulka
sportowa, spodenki gimnastyczne)
7. Strój szkolny – 1 na semestr (biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała
koszula – dla dzieci przystępujących do egzaminów)
8. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych poszerzających wiedzę
i zdolności (np. zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia
taneczne, koła zainteresowań)
9. Przybory do nauki zawodu
10. Komputer, monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner
11. Tusze do drukarek, papier do drukarek, programy multimedialne, edukacyjne
12. Biurko, krzesło do biurka, lampka
13. Wycieczki szkolne po uprzednim poświadczeniu kosztów wycieczki przez szkołę
14. Pokrycie kosztów abonamentu za Internet bez TV
15. Koszt wyjazdu na zieloną szkołę
16. Koszt biletu do kina, teatru, opery, muzeum itp.(ze szkołą)
17. Bilety za dojazd do szkoły (dotyczy wyłącznie uczniów, którzy nie otrzymują dodatku
do zasiłku rodzinnego na dojazdy do szkoły)
18. Instrumenty muzyczne
19. Zakwaterowanie w internacie, stancji, bursie (z wyłączeniem wyżywienia)

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:
od 01 sierpnia 2018 do 30 września 2018 roku
WAŻNE !
Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.:
Rowery, części do rowerów, kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista,
swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery internetowe, strój na studniówkę,
komunię, obozy i zimowiska rekreacyjne, stojaki na płyty, obuwie i odzież
codziennego użytku, śpiwory, namioty oraz rachunki za Internet z usługą TV

