WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO WYPŁACANEGO PRZEZ
URZĄD GMINY
I. Stypendium szkolne może być udzielane 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,
na naukę języków obcych, zajęć w przedmiotów ścisłych, humanistycznych, komputerowych, sportowych, tanecznych, recytatorskich,
artystycznych, wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjść do kin czy teatrów organizowanych przez szkołę,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup:
a) podręczników, lektur, książek rozwijających zainteresowania ucznia, słowników, atlasów, encyklopedii,
b) tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz publikacji o charakterze edukacyjnym na nośnikach
cyfrowych (CD, DVD, PenDrive), edukacyjne programy komputerowe (do nauki czytania, języków obcych, programowania),
c) tornistra (plecak szkolny), - obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego,
d) stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie sportowe lub dres),
e) ubrania roboczego wymaganego na praktykę zawodową,
f) przyborów i materiałów do nauki zawodu, - artykułów szkolnych: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier
kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory
geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz materiały związane ze specyfiką szkół,
g) drukarek, papieru, tuszu do drukarek,
h) komputera (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
i) biurka, krzesła do biurka, lampki biurowe,
j) instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry,
k) sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
l) stroju kąpielowego, klapek, okularów pływackich, czepków.
3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy
takich jak: dojazdy do szkoły (w pełnej wysokości), opłaty za internat, wyżywienie.
4) świadczenia pieniężnego (jeżeli organ przyznający stypendium szkolne uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych wyżej nie
jest możliwe i celowe).
II. Za wydatki nie związane z celami edukacyjnymi uznaje się wydatki na:
1) okulary korekcyjne i sprzęt rehabilitacyjny,
2) instrumenty muzyczne i sprzęt sportowy zakupiony na potrzeby ucznia nie będącego uczniem szkoły muzycznej i sportowej i nie
rozwijającego zainteresowań w formach zorganizowanych,
3) podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
4) kurtki, jeansy, koszule, torebki, garnitury, swetry, bluzki,
5) opłacenia komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów, wyżywienie w szkole.

