
Formy stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w:

a)  zajęciach pozaszkolnych (np. muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych);

b)  zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ramach planu nauczania np. zajęcia logopedyczne, zajęcia dla 
dyslektyków, basen ( zakup stroju kąpielowego, klapków, okularów pływackich, czepka);

           c)  innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę (np. wycieczka szkolna, wyjazd do 
           kina, do teatru, na wystawę. Uczestnictwo w tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach  

                      – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe,);

2)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu:

a) wydawnictw szkolnych tj.: podręczników, lektur, książek rozwijających zainteresowania
ucznia, słowników, atlasów, encyklopedii,  

b) tablic  matematycznych,  chemicznych,  fizycznych i  astronomicznych,  map,  globusów
oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych  nośnikach,  np.
edukacyjnych programów komputerowych,

c) tornistra (plecaka szkolnego, torby szkolnej),
d) obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego,
e) stroju  sportowego  na  lekcje  wychowania  fizycznego  (koszulki,  spodenki,  spodnie

sportowe, bluzy sportowe lub dresy),
f) ubrania roboczego wymaganego przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
g) mundurka szkolnego,
h) przyborów i materiałów do nauki zawodu,
i) 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  innych  materiałów  związanych  ze  specyfiką
szkół,

j) biurka szkolnego i krzesła szkolnego,
k) drukarki, papieru, tuszu do drukarki, 
l) komputera  (PC,  laptop,  netbook,  tablet),  oprogramowania  systemowego,  nośników

danych, 
m) instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry,
n) sprzętu i stroju sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu, 

3)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
      miejscem stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 
      kolegiów (np. opłaty za bursę, internat, opłaty za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i  
      z powrotem na podstawie imiennych biletów miesięcznych),

4)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:  
a) naprawy komputera, 
b) abonamentu internetowego (w okresie przyznania stypendium szkolnego),

5)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i
       przyborów szkolnych np. tornistra.


