FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
I. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:
a) wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne
krajoznawcze, wyjazd na tzw. „ zieloną szkołę”,
c) wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
d) pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych, szkolenia, kursy, warsztaty,
e) zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne,
plastyczne, zajęcia na basenie;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:
a) zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
b) pomoce dydaktyczne, m.in.: słowniki, atlasy encyklopedie, mapy, globusy, tablice,
c) przybory szkolne, artykuły papiernicze,
d) plecak, tornister, torbę szkolną, worek na obuwie,
e) mundurek szkolny oraz obuwie zmienne (preferowane maks. 2 pary),
f) strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego (preferowane maks. 2 szt),
g) strój galowy,
h) strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
i) biurko, lampę na biurko, krzesło do biurka,
j) sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia,
k) sprzęt i strój niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:
a) pokrycie kosztów zakwaterowania (interanat, bursa, stancja),
b) pokrycie kosztów dojazdów do szkoły ( transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne
bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka);
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących
dokumentów:
•
faktur VAT,
•
imiennych rachunków,
•
dowodów wpłaty,
•
wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp.
można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem
kosztu poniesionego przez ucznia.
Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:
•
nazwę wystawcy,
•
datę wystawienia/sprzedaży,
•
numer dokumentu,
•
imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
•
pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp.
miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku,
to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. Data
wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach od 01 lipca do 31 listopada 2021 roku.
Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników. W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna
– sprzedaży.

