SZKOLNY KATALOG WYDATKÓW DO REFUNDACJI
W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW
•

Koszty związane z zajęciami wyrównawczymi np. płatne zajęcia wyrównujące braki w podstawie programowej itp.,

•

Koszty związane z zajęciami specjalistycznymi np. terapeutyczne, dla uczniów dyslektycznych, logopedyczne,
gimnastyka lecznicza, korekcyjna, zajęcia sportowe itp.,

•

Koszty związane z zajęciami poszerzającymi wiedzę, zdolności i rozwijającymi zainteresowania wykraczające poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania np. nauka języka obcego, szkółki plastyczne, muzyczne,
taneczne, pływackie, modelarstwo, zajęcia sportowe i inne wraz z zakupem niezbędnego sprzętu do udziału w
w/w zajęciach, np.
- instrumenty muzyczne (max 1 szt. na semestr),
- zakup sprzętu sportowego np. piłki, rakietki do tenisa stołowego, rakietki do badmintona (max 1 szt. na
semestr),
- zakup stroju sportowego np. spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, dresy kompletne lub spodnie
sportowe + bluza sportowa, obuwie sportowe/trampki, strój na basen/kąpielówki, czepek kąpielowy, okulary
pływackie, klapki, ręcznik, worek lub torba na strój, kimono dla ucznia trenującego sporty walki (max 1 szt. na
semestr), mundurki harcerskie
- farby, pędzle, sztaluga, art. plastyczne itp.

•

Prenumerata i zakup czasopism szkolno-edukacyjnych i innych specjalistycznych,

•

Koszty związane z zakupem atlasów, słowników, Pisma Świętego, leksykonów, encyklopedii, zbiorów zadań itp.,

•

Koszty związane z zakupem wyposażenia szkolnego np. plecak, piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej,
papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny,
nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.,

•

Podręczniki i pomoce przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego lub zawodowego.

•

Koszty związane z zakupem pomocy naukowych, w tym płyty CD, DVD oraz zestawy komputerowe wraz
z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie edukacyjne do komputera), urządzenia peryferyjne, drukarka,
klawiatura, myszka, nośniki pamięci, słuchawki.

•

Koszty zakupu pomocy naukowych w tym materiały eksploatacyjne do komputera np. papier, tusz/toner do
drukarek i kserokopiarek, abonament internetowy (od września do czerwca),

•

Wyposażenie stanowiska do nauki np. biurko, krzesło, lampka na biurko, regał na książki, fotel obrotowy itp. (max
1 szt. na semestr),

•

Koszty ponoszone podczas wyjść do kin, teatrów oraz wycieczek szkolnych tematycznie związanych z realizacją
ścieżek edukacyjnych oraz Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego szkoły takie jak: bilety do kina,
teatru, muzeum i również związane z tym koszty dojazdu,

•

Koszty wyjazdu dzieci na obozy, kolonie, półkolonie śródroczne itp. wraz z kosztami dojazdu - potwierdzenie
udziału przez wychowawcę,

•

Koszty poniesione na bilety za dojazd do szkoły - tylko dla uczniów pobierających naukę poza miejscem
zamieszkania, czyli dla uczniów uczących się poza Miastem Gliwice, opłata za internat/bursę – dotyczy uczniów
uczących się poza Miastem Gliwice,

•

Koszty zakupu odzieży szkolnej (w tym mundurków szkolnych), elementów stroju galowego, butów odpowiednich
do galowego stroju, zakup stroju sportowego np. spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne (max. 3 szt. na
semestr), spodnie sportowe (max 2 szt. na semestr), dres, bluza sportowa, obuwie sportowe/trampki i obuwia
zmiennego (max 1 szt. na semestr).

•

Koszty zakupu stroju roboczego/ochronnego zgodnie z wymaganiami i specyfiką nauki zawodu wraz
z odpowiednim obuwiem i nakryciem głowy oraz materiałów i pomocy koniecznych do nauki zawodu,

•

Wydatki związane z próbnymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, materiały i surowce
konieczne do uczestniczenia w części praktycznej egzaminu zawodowego w kwocie 20-50 złotych,

•

Zakup ubrań roboczych i butów ochronnych, fartucha laboratoryjnego przez uczniów realizujących praktyczną
naukę zawodu, praktyki zawodowe, (max. 1 szt. w semestrze)

•

Koszty wykonania zdjęć do legitymacji szkolnych.

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami,
jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.
Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu imiennych rachunków lub faktur wystawionych na rodzica lub ucznia
do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

