Załącznik nr 2 do Regulaminu

WYDATKI KWALIFIKOWANE
DO ROZLICZENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Ustala się wydatki kwalifikowane do rozliczenia stypendium szkolnego, w szczególności:
1) Podręczniki szkolne, lektury szkolne,
2) Zeszyty,
3) Pomoce dydaktyczne (np. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.),
4) Artykuły szkolne( np. 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.), inne związane ze specyfiką szkoły
5) Tornister ( plecak szkolny),
6) Obuwie sportowe na W-F (raz na semestr),
7) Strój sportowy na W-F (raz na semestr),
Jeden uczeń może zakupić: 1 koszulkę sportową, 1 spodenki sportowe, 1 bluzę sportową, 1
spodnie sportowe, (zamiast 1 bluzy sportowej i spodni sportowych można zakupić dres)
8) Inne przybory do nauki zawodu
9) Zakup przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację
procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia ( np. częściowe
pokrycie kosztów abonamentu internetowego),
10) Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy
edukacyjne,
11) Koszt udziału w wycieczkach szkolnych
12) Dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania
środkami komunikacji
zbiorowej ( imienny bilet miesięczny lub faktura) – dotyczy tylko uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.

2. Uwagi:
Dres, koszulka, spodenki i buty MUSZĄ mieć adnotację „sportowe”
Plecak, torba, MUSZĄ mieć adnotację „szkolny/a”

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły
(kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie może być finansowany
w ramach stypendium szkolnego.
Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
pochodzić z okresu na jaki zostało przyznane stypendium, potwierdzać uprawnione wydatki
edukacyjne. Musza zawierać: numer, datę wystawienia, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej
dokument. Muszą być poprawne pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.
Faktury na podręczniki szkolne muszą być wystawione z datą od lipca danego roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny , w którym stypendium ma być przyznane.
Pozostałe materiały szkolne muszą być wystawione z datą od sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym stypendium ma być przyznane.

