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Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających
całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego.

Refundacji podlegają w szczególności rvydatki poniesione na pokrycie kosztów:
,/ zakupu podręczników szkolnych, lektur (na dany rok szkolny), kompendium,

vademecum, zeszytów, pomocy dydaktycznych (np. słowników, encyklopedii,
atlasów, ffi&p, globusów),

,/ zakupu tornistra (plecaka szkolnego, torby szkolnej),
,/ zakupu artykułów szkolnych (np. piórnika, bloku, flamastrów, kredek, pędzli, farb,

klejow, papierów. kolorowych, ołówków, długopisów, piór, gumek, temperówek,
kalkulatora, bibuły, brystolu, papieru kancelaryjnego, nożyczek, taśmy klejącej,
koręktorów, przyborów geometrycznych, plasteliny, modeliny, segregatorów, okładek
i innych art. plastycznych wymaganychprzez szkołę),

,/ zakupu obuwia zmiennego wymaganego regulaminem szkoły (1 para na dany rok
szkolny),

,/ zakupu obuwia sportowego na zajęcia wychowania ftzycznego, stroju na zajęcia
wychowania ftzycznego (spodenek gimnastycznych, podkoszulki sportowej, bluzy
sportowej, dresu sportowogo, spodni sportowych, getrów),

,/ zakupu stroju na zajęcia wychowania ftzycznego prowadzone na basenie: stroju
kąpielowego, okularów pływackich, czepka, klapek na basen (po dołączeniu
zaświadczęnia ze szkoły potwieńzĄącego, że nauka pływania odbywa się w ramach
zajęć lekcyjnych),

,/ zakupu przyborow i stroju do nauki zawodu (potwierdzonę przęz szkołę),
,/ zakorzystanie z domowego internetu,
,/ zakupu tabletu, komputera (stacjonarnego, laptopa, notebooka), monitora, klawiatury,

myszki, oprogramowania, programów edukacyjnych, drukarki, tuszu do drukarki,
tonera, papieru do drukarki, pły CD i DVD, pendrive.

,/ zakupu mundurka szkolnego (wymaganego regulaminem przez szkołę);
,/ nauki języków obcych,
,/ zajęó muzycznych (w tym zakupu określonego sprzętu muzycznego po dołączeniu

zaświadc zęnia ze szkoĘ muzycznej potwierdzającego uczęszczanię ucznia na zajęcia),
,/ zajęć tanecznych,
,/ zajęć teatralnych,
,/ zajęć sportowych,
,/ zajęó informatycznych,
,/ zajęc rewalidacyjnych,
,/ wycieczek szkolnych (w tym lvyjść lub wyjazdów do teatru, kina, muzeum

organizowanych przęz szkołę - dokumentowanych zaśWiad częniami ze szkoły
potwierd zającymi ponie s ienie opłaĘ),

,/ opłaĘ czesnego,
,/ zakupu biletów miesięcznych, opłacenia zakw atęrowania w bursie, internacie

do 5ł oonadgi ialnvch oraz słuc


