Regulamin Przyznawania
Pomocy Materialnej
Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu

Podstawę prawną do przyznawania stypendium szkolnego, zasiłku
socjalnego, stypendium motywacyjnego, wyprawki szkolnej stanowi Ustawa
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943).

§ 1 Stypendium szkolne
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
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
a) 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 realizowanych poza szkołą
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakupu podręczników
c) w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie
stypendium w formach, o których mowa w punkcie 2a i 2b
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późniejszymi zmianami)
4. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518) i nie może
przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września
do czerwca w danym roku szkolnym
6. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje
Prezydent Miasta Zabrze
7. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym
wydaje się decyzje administracyjne
8. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane
na:
a) wniosek rodziców
b) wniosek dyrektora szkoły
9. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również
przyznawane z urzędu
10.Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym zawiera:
a) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców
b) miejsce zamieszkania ucznia
c) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym
zaświadczenie o wysokości dochodów
d) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma
pieniężna
11.W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
12.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września
danego roku szkolnego
13.Rodzice

ucznia

otrzymującego

stypendium

szkolne

są

obowiązani

powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego

14.Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn,
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego
15.Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają
ściągnięciu

w

trybie

przepisów

o

postępowaniu

egzekucyjnym

w administracji
16.Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej
należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej
17.W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na
udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłyby dla osoby
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłyby skutki udzielanej
pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu
18.Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest
zadaniem własnym gminy

§ 2 Zasiłek szkolny
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. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty
stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

§ 3 Stypendium
o charakterze motywacyjnym
za wyniki w nauce
1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który:
a) uzyskał średnią ocen od 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to
stypendium – w wysokości 100% przyznawanej kwoty
b) uzyskał średnią ocen od 4,75 do 4,9 oraz wzorowe zachowanie
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to
stypendium – w wysokości 75 % przyznawanej kwoty
c) uzyskał średnią ocen od 5,0 i wyżej oraz co najmniej dobre zachowanie
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to
stypendium – w wysokości 75% przyznawanej kwoty
d) uzyskał średnią ocen od 4,75 do 4,9 oraz co najmniej dobre zachowanie
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to
stypendium – w wysokości 50% przyznawanej kwoty
O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może się ubiegać nie
wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki
3. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły
podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia
pierwszego semestru
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas VI szkoły
podstawowej za drugi semestr, w związku z ukończeniem przez nich nauki
5. Średnią ocen, o której mowa w § 3 pkt 2 Komisja Przyznawania Pomocy
Materialnej ustaliła po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu
Uczniowskiego

6. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy
składa do Komisji Przyznawania Pomocy Materialnej, która przekazuje
wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły
7. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane raz w semestrze
8. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych
9. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznawanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły
10.Udzielanie stypendium za wyniki w nauce w publicznych szkołach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem tych
jednostek
11.Stypendium za wyniki w nauce jest finansowane z dochodów jednostek
samorządu terytorialnego
12.Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze
socjalnym i motywacyjnym

§ 4 Stypendium
o charakterze motywacyjnym
za osiągnięcia sportowe
1. Szkoła może udzielać stypendium za osiągnięcia sportowe uczniowi, który
w zawodach sportowych reprezentował szkołę
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:
a) uzyskał I miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej międzyszkolnym – w wysokości 100% przyznawanej
kwoty, ale również wtedy, gdy zdobędzie II lub III miejsce w zawodach
na szczeblu wojewódzkim

b) uzyskał II miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej międzyszkolnym – w wysokości 75% przyznawanej kwoty
c) uzyskał III miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej międzyszkolnym – w wysokości 50% przyznawanej kwoty
Uczeń ubiegający się o stypendium sportowe powinien wykazać się
co najmniej dobrym zachowaniem
3. O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się
nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki
4. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III
szkoły podstawowej
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas VI szkoły
podstawowej za drugi semestr, w związku z ukończeniem przez nich nauki
6. W dalszej części zastosowania mają punkty od 6 do 12 z § 3
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