Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu
nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą dotyczących:

a) zakupu podręczników, zeszytów ćwiczeń, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek
pomocniczych rozwijające zainteresowania ucznia,

b) zakupu tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i innych, map, globusów i inne publikacje
o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe,

c) zakupu plecaka szkolnego (tornistra) - 1 szt. na rok szkolny,
d) zakupu kapci lub tenisówek, obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego (nie więcej niż 2
pary na rok szkolny),

e) zakupu stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego (koszulka gimnastyczna, spodenki
sportowe, spodnie sportowe, bluza sportowa lub dres-nie więcej niż po 3 szt., na semestr),

f) zakupu stroju szkolnego galowego (dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, pantofle;
chłopcy: czarny lub granatowy garnitur albo spodnie materiałowe, biała koszula, pantofle) po 1 sztuce na rok szkolny,

g) zakupu ubrania wymaganego przez szkoły do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu 1 komplet na rok szkolny,

h) zakupu przyborów i materiałów do nauki zawodu,
i) zakupu artykułów szkolnych: zeszyty, piórnik, materiały piśmiennicze np. flamastry, ołówki itp.,
materiały do zajęć plastycznych np. farby, bloki, kleje, plastelina, nożyczki itp., kalkulatory oraz inne
materiały związane ze specyfiką szkół,

j)

zakupu sprzętu komputerowego: komputera, laptopa, tabletu, czytnika e-book po - 1 szt. na okres
nauki,

k) zakupu oprogramowania systemowego, części do komputera, płyt CD (max. 10 na dany rok szkolny),
pendrive (1 na dany rok szkolny),

l)

zakupu drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego (po 1 szt. na okres nauki), papieru i tuszu
do drukarki,

m) zakupu instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz dla uczniów uczestniczących
w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,

n) zakupu biurka szkolnego, krzesła do biurka - po 1 szt. na okres nauki;
o) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych: zajęć
sportowych, wyrównawczych, muzycznych, komputerowych, sportowych,

p) opłat za udział w wycieczkach szkolnych w ramach tzw. „zielonych szkół” i tematycznych (wyjazdy
do kina, teatru, muzeum i inne),

q) kosztów udziału w zajęciach na basenie, zakup stroju kąpielowego, czepka, klapek, okularów
pływackich.

