PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
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-
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podręczniki
słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,
lektury szkolne lub inne edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, abonament
internetowy od IX – VI, instrument muzyczny do nauki gry ,
artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe,
flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra,
plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister, torba lub plecak
szkolny
strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj:
odzież sportowa:
- dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) spodenki gimnastyczne, koszulka
gimnastyczna, getry – max po 2 sztuki z danego rodzaju
- strój kąpielowy na basen, czepek, klapki, itp.
obuwie sportowe - max. 4 pary na rok szkolny
wymagany regulaminem szkolnym strój szkolny
strój ochronny na praktyki
strój galowy określony w statucie szkoły, w tym związany z przystąpieniem ucznia do
egzaminów
sprzęt komputerowy w cenie do 2.500 zł: np. laptop, komputer stacjonarny + monitor +
klawiatura, drukarka lub inne urządzenie wielofunkcyjne, inne niezbędne do właściwego
wykorzystania sprzętu komputerowego (zakup komputera, laptopa – przysługuje raz na 3 lata)
biurko do nauki w cenie do 600 zł, krzesło do biurka w cenie do 300 zł, lampka na biurko
płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym:
korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka
gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie itp.
zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania
zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji
wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia
do kina, teatru, itp. - należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia
wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:
oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych.
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- czytelna nazwa wystawcy,
- data wystawienia/sprzedaży,
- nr dokumentu,
- nazwa przedmiotu podlegającego refundacji (istotne jest także by np. plecak, obuwie, odzież itp.
miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”),
- forma zapłaty,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica
(opiekuna prawnego).
NIE PRZYJMUJEMY FAKTUR Z TERMINIEM PŁATNOŚCI TZN.PROFORMA
Refundacji nie podlegają:
- zakupy artykułów używanych od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności
gospodarczej,
- wydatki za usługi montażowe, serwisowe i podobne,
- indywidualne korzystanie z usług o charakterze rekreacyjnym, wyjazdy rekreacyjne, sprzęt
rekreacyjny,
- wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet
rodzicielski.

