Załącznik nr 12

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

I.

Postanowienia ogólne

§1
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten w
budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
2. Szkoła stara się zapewnić doraźną pomoc materialną uczniowi z tytułu zdarzeń losowych lub
szczególnych uwarunkowań rodzinnych (trudnej sytuacji materialnej ucznia), a także
wspierania edukacji uczniów zdolnych.
3. Pomoc materialna oferowana przez szkołę ma charakter socjalny lub motywacyjny
4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) zasiłek szkolny;
2) stypendium szkolne;
3) dofinansowanie zakupu podręczników;
5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane uczniów klas
IV – VI.
II.

Kryteria przyznawania pomocy materialnej
§2

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, chyba, że jego łączna kwota stypendium szkolnego i
innego stypendium socjalnego ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach
rodzinnych;
3. 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 poza szkołą;
2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników;

4.
5.

6.
7.
8.

3) W formie pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, ze udzielenie
stypendium w formie, o których mowa w pkt.1 i 2, nie jest możliwe;
Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie;
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do udzielenia
stypendium nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
12.03.2004 r. o pomocy społecznej.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż
10 miesięcy w danym roku szkolnym;
Wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic (prawny opiekun) lub Dyrektor Szkoły;
Aktualny wzór wniosku, szczegółowe zasady przyznawania stypendiów oraz datę składania
wniosku w danym roku szkolnym ogłasza Biuro Edukacji m. st. Warszawy w oparciu o
obowiązujące przepisy;

§3
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium
szkolnego;
3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia losowego;
4. Wniosek o zasiłek szkolny może złożyć rodzic (prawny opiekun) lub Dyrektor Szkoły;
5. Aktualny wzór wniosku, szczegółowe zasady przyznawania zasiłku w danym roku szkolnym
ogłasza Biuro Edukacji m. st. Warszawy w oparciu o obowiązujące przepisy
§4
1. Dofinansowanie zakupu podręczników – „wyprawka szkolna” organizowane jest w danym
roku szkolnym w oparciu o ogłoszone przez Radę Ministrów rozporządzeniu w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych;
§5

1. Począwszy od klasy IV Szkoła udziela uczniom stypendium za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe;
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią
ocen oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania;
3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się raz w roku – na koniec roku szkolnego;
4. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendium;
5. Średnią ocen, o której mowa w pkt. 2, ustala corocznie komisja, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, nie może być ona jednak niższa niż średnia 4,75;

6. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do komisji, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią do
Dyrektora Szkoły;
7. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji i Rady
Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wysokość stypendium
nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
8. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły;
9. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu;

Warszawa, dnia …………………
Komisja Stypendialna
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za
wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wnioskuję o przyznanie
stypendium za: wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe* dla ucznia
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…
PESEL (jeżeli uczeń posiada) ……………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..…….
Adres zamieszkania:
ulica………………………………………………… nr domu ……............…….

kod pocztowy………………miejscowość…………………………………...……

W roku szkolnym ……………………………….. uczeń klasy ……………….. uzyskał:
następującą średnią za wyniki w nauce / wyniki we współzawodnictwie

sportowym* : ………………………………....……………………………………….
………………………………....………………………………… ……………………..
………………………………....………………………………………………………..
oraz ………………………………… ocenę z zachowania.

………………………………....
(podpis wychowawcy klasy)
__________________________
* niepotrzebne skreślić

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

Komisja w składzie:
1. …..................................................................
2. …..................................................................
3. …..................................................................
4. …..................................................................
po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ………………………………..
opiniuje pozytywnie / negatywnie*
wniosek o stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
Podpisy komisji: …..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................

PRZYZNANIE STYPENDIUM za
wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
Zgodnie z art. 90g ust. 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, uczniowi klasy ……………..
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…
w wysokości ……………zł (słownie:…………………………………………..)
Warszawa, dn. …………………
* niepotrzebne skreślić

(podpis Dyrektora)

