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Formy stypendium szkolnego

Kwota poniesionych
kosztów

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych w tym;
 wyrównawczych, sportowych


muzycznych, komputerowych



artystycznych, turystycznych



nauce j.obcych itp. wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania
Na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach poza
szkołą, w tym:
 udział w konkursach nauki j. obcych,
 nauki pływania,
 w konkursach komputerowych
 nauki prowadzenia pojazdów mechanicznych
jeżeli jest to wymagane przez szkołę,
Całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach
współorganizowanych przez szkołę poza jej siedzibą np.
 wyjście całej klasy do kina,
 teatru lub na inną imprezę,


wyjazd dzieci danej klasy na tzw. zieloną szkołę
lub wycieczkę szkolną
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup,
 podręczników szkolnych,
 przyborów szkolnych,
 zeszytów,
 encyklopedii, atlasów
historycznych/geograficznych
 słowników,
 audiobooków z nagraniami lektur
szkolnych,
 e- booków zawierających lektury szkolne lub
literaturę popularno- naukową,
 czytników e-booków,
 prenumeraty prasy popularno - naukowej
rozwijającej zainteresowania ucznia np.
National Geographic),
 sprzętu komputerowego lub podzespołów do
komputera,
 przenośnego sprzętu komputerowego :
laptopów, notebooków, tabletów,
oprogramowania konturowego, nośników do
archiwizowania danych: pamięci przenośnych

Rodzaj dokumentu
(faktura, rachunek
imienny)












USB(pendrive), zewnętrznych dysków
twardych(przenośnych dysków twardych USB),
sprzętu audio jako pomocniczego do nauki j.
obcych, jeżeli wykorzystywane programy w
szkole lub placówce pozaszkolnej wymagają
pracy ucznia ze sprzętem audio
potwierdzonego przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia,
biurka szkolnego,
krzesła szkolnego,
lampki na biurko
stroju sportowego:(dres, koszulka, obuwie
sportowe), kaset i płyt CD wykorzystywanych
do nauki, zakup wymaganych przez szkołę
materiałów na zajęcia lekcyjne i poza lekcyjne,
stroju galowego obowiązującego zgodnie z
wymaganiami szkoły,
mundurku szkolnego obowiązującego zgodnie
z wymaganiami szkoły,
pokrycie kosztów abonamentu internetowego
z wyłączeniem opłat za okres letni (lipiec i
sierpień),



opłata za zakup /dzierżawę urządzeń
dostępowych: - naprawa komputera, zakup
tuszu/toner do drukarki, modemów
i routerów,
 opłata za udział w balu gimnazjalnym lub
maturalnym
Inne cele przeznaczenia stypendium szkolnego w ramach w/w form

……..……………………………………………….
(mię i nazwisko dziecka)

..…………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

1. Uwagi pracownika socjalnego dotyczące przyznanego stypendium :
……………………………………………………………………………………………………………...................................................
2. Weryfikacja wniosku:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(data i podpis pracownika socjalnego)

