Wydatki edukacyjne na ucznia podlegające zwrotowi w ramach stypendium szkolnego :
- zakup podręczników, ćwiczeń, lektur szkolnych, słowników, atlasów, encyklopedii, materiałów
papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy
na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia itp.,
- zakup biurka, fotela lub krzesła do biurka, okularów korygujących wzrok,
- zakup plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w
skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe),
obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na dodatkowe pozaszkolne
zajęcia sportowe, stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez
szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
- zakup komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe
komputera jak: monitor komputerowy, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor,
zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, program antywirusowy, tusze do drukarki w tym
kolorowe, pendrive,
- pokrycie kosztów opłaty abonamentu za Internet,
- zwrot kosztów udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności: nauka języków
obcych, zajęcia komputerowe, informatyczne, nauka w szkole muzycznej, ognisku muzycznym,
zajęcia w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych,
korzystanie z basenu, zajęcia dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, inne zajęcia rozwijające
zainteresowania, uzdolnienia i potrzeby edukacyjne ucznia, korepetycje,
- zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,
- zwrot kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół średnich oraz słuchaczy
kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:
a) kosztów zakwaterowania w internacie, bursie,
b) kosztów transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
c) kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu,
d)kosztów czesnego, wpisowego również w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania.
Nie podlega zwrotowi zakup m.in.: kamery internetowej, głośników, słuchawek, podstawki
chłodzącej pod laptop, środków do konserwacji i czyszczenia laptopa, smartfonów, tabletów, płyty
DVD, CD, telefonów komórkowych, ipodów.
Zwrotowi podlegają także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych i plecaka
zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień, jeśli koszty te poniesione zostały w związku z
rozpoczynającym się aktualnie nowym rokiem szkolnym. Zwrot pozostałych wydatków
obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

