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Zarządzenie nr 23/2017/2018 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 

z dnia 15 marca 2018 roku 

 

w sprawie zmiany do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej uczniom,  

obowiązującego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach  

 
 Podstawa prawna: 

1. Ustawy o systemie oświaty: Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów” (Dz.U.2017.2198 tekst 

jednolity z dnia 29 listopada 2017 r.) 

2. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P.2015.821 tekst jednolity z dnia 18 września 2015 r.) 

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 

z 28 lipca 2017 r. poz. 1457). 

 

  §1. Wprowadzam zmiany do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej uczniom Zespołu 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 

  

§2. Tekst jednolity Regulaminu  stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

§3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www. 

 

§4. Z datą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Regulamin przyznawania 

pomocy materialnej uczniom z dnia 15 stycznia 2010 roku. 

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia 23/2017/2018  

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 

z dnia 15 marca 2018 roku 

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom  

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 
 

Opracowany na podstawie: 
1. Ustawy o systemie oświaty: Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów” (Dz.U.2017.2198 tekst 

jednolity z dnia 29 listopada 2017 r.) 

2. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego  

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie  

dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P.2015.821 tekst jednolity z dnia 18 września 2015 r.) 

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 

z 28 lipca 2017 r. poz. 1457) 

 

ROZDZIAŁ I 

USTALENIA WSTĘPNE 

 

1. Regulamin ustala warunki korzystania z pomocy materialnej przez uczniów Zespołu 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 

2. Regulamin zawiera informacje dotyczące form pomocy materialnej, z jakich 

skorzystać mogą uczniowie Zespołu Szkół, finansowanych z budżetu państwa oraz 

szkoły. 

                                                  ROZDZIAŁ II 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych 

na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego oraz szkoły. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie 

do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających 

z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

 

ROZDZIAŁ III 

RODZAJE POMOCY 

 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny; 

3) pomoc w zakresie dożywiania; 

4) dofinansowanie podręczników tzw. „Wyprawka szkolna” 

5) zwolnienie z opłaty za internat; 

6) inna pomoc o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, 

wypożyczenie podręczników). 



3 

 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

3) stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania; 

4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

ROZDZIAŁ IV 

POMOC O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 

§ 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 lub 

wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 11. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom 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 realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników. 

3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych 

w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem 

nauki poza miejscem zamieszkania. 

4. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, 

jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach 

o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także 

w formie, o której mowa w ust. 3, nie jest możliwe. 

5. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

6. 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1769 i 1985). 

7. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 6, jest ustalana na zasadach 

określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 6, z tym że do dochodu 

nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 

[ustawy o systemie oświaty - stypendia]. 

8. 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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 



4 

 

9. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy 

niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. 

10. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być 

realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość 

stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

§ 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 otrzymywanego 

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 

2003 r. 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 

 

Tryb przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 

 

1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji 

materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa 

w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 
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2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). 

3. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2. 

4. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje 

się decyzje administracyjne. 

5. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb 

społecznych. 

6. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

zawiera imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, miejsce zamieszkania, dane 

uzasadniające przyznanie świadczenia, w tym zaświadczenie albo oświadczenie 

o wysokości dochodów. 

7. Wniosek o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym pobiera się i składa 

w urzędzie gminy (miasta) lub u pedagoga szkolnego. 

8. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego 

roku szkolnego. 

9. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po wyznaczonym terminie. 

 

§ 4 

 

Pomoc w zakresie dożywiania 

 

1. Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały Nr 221 Rady 

Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" na lata 2014-2020. 

2. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% 

kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. 

3. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej; 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc w zakresie 

dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeśli dochód 

na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek 
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pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka 

o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłków. 

5. Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie dożywiania składa się w gminnych 

lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej. 

 

                                                             § 5 

 

Program „Wyprawka szkolna” 

 

1. Program „Wyprawka szkolna skierowany jest do uczniów: 

1) Słabowidzących; 

2) niesłyszących; 

3) słabosłyszących; 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

5) z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 

 - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia, 

a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. 

4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Termin na złożenie wniosku ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy 

ze względu na siedzibę szkoły (terminy te są wyznaczane na pierwsze dni września 

danego roku szkolnego). 

ROZDZIAŁ V 

SZKOLNA POMOC O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

 

§ 1 

 

Zwolnienie z opłaty za internat 

 

1. Pomocy w postaci zwolnienia z opłaty za internat udziela się uczniom z rodzin, 

w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

2. Jeżeli w internacie zamieszkuje więcej niż jeden członek tej samej rodziny, której 

dochód przekracza kryterium, o którym mowa w ust. 1, to opłatę za internat wnosi 

tylko jedna osoba pod warunkiem, że w rodzinie 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. 
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3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2 udzielana jest na wniosek rodziców ucznia 

(prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, 

pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego 

lub rodziców zastępczych. 

4. Wniosek, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu składa się u pedagoga 

szkolnego. 

5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące sytuację materialną 

i rodzinną. 

6. Przydzielaniem pomocy zajmuje się powołana przez dyrektora szkoły komisja 

stypendialna, a ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 2 

 

Udzielanie innej pomocy 

 

1. Innej pomocy o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, wypożyczenie 

podręczników) udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę 

nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub uczniom, których 

sytuacja rodzinna jest trudna. 

2. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie u pedagoga szkolnego wniosku, który 

stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu wraz z oświadczeniem o dochodach, 

trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. 

3. Przydzielaniem pomocy zajmuje się powołana przez dyrektora szkoły komisja 

stypendialna, a ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

4. Pomoc o charakterze edukacyjnym finansowana jest z budżetu szkoły w miarę 

możliwości finansowych. 

 

ROZDZIAŁ VI 

STYPENDIA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 

 

§ 1 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

 

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium 

za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz 

co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres 

(semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 

3. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania nie dotyczy uczniów szkół 

policealnych oraz szkół dla dorosłych. 
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4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może  

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki 

w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej 

oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

6. Stypendium za osiągniecia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej. 

7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu, wychowawca klasy składa 

do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi 

szkoły. 

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz 

w okresie (semestrze). 

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 

kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej 

oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez 

organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

§ 2 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły 

dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję 

z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen 

lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 

uzyskując najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre. 

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły 

na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. 

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.  

 

§ 3 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

 

1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być 

przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: 

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 
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2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję 

naukową lub stowarzyszenie naukowe; 

3) uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce 

według indywidualnego programu lub toku nauki; 

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem 

studiów, na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących 

warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 

przewidzianych tokiem studiów; 

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. 

2.  Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych 

właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym 

roku szkolnym. 

§ 4 

 

Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

 

1. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

może być przyznane uczniowi szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie 

w zawodzie artystycznym. 

§ 5 

 

Tryb przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i za osiągniecia sportowe w Zespole 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

w okresie (semestrze) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz przynajmniej dobrą oceną 

z zachowania. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągniecia sportowe składa 

wychowawca klasy. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe należy dołączyć 

niezbędne dokumenty potwierdzające uzyskanie wysokich wyników w sporcie, 

zawierające imię i nazwisko uczestnika zawodów, datę odbywania zawodów, 

uzyskaną lokatę oraz ilość uczestników lub drużyn, biorących udział w zawodach. 

4. W przypadku wątpliwości komisja stypendialna może prosić o uzupełnienie 

dokumentacji. 

5. Stypendium za osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi, który 

we współzawodnictwie sportowym: 

a) zdobył pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na etapie międzyszkolnym; 

b) zdobył pierwsze, drugie, trzecie lub czwarte miejsce na etapie wojewódzkim; 

c) uplasował się w pierwszej połowie zawodników (drużyn) biorących udział 

we współzawodnictwie na etapie ogólnopolskim; 

d) został powołany do kadry narodowej. 
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6. W przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie o przyznaniu lub nieprzyznaniu 

stypendium decyduje Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej.  

§ 6 

 

Tryb przyznawania stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania  

 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stypendium Prezesa 

Rady Ministrów, a także szczegółowy sposób i tryb przyznawania i wypłacania 

stypendiów, o których mowa w rozdziale III ust. 3 pkt 2) do 4), uwzględniając udział 

organów szkoły oraz kuratora oświaty w procesie wyłaniania kandydatów 

do stypendiów oraz terminy składania wniosków o przyznanie stypendium. 

 

ROZDZIAŁ VII 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczniowie mogą otrzymywać, poza świadczeniami określonymi w regulaminie, 

również pomoc materialną od podmiotów niebędących organami prowadzącymi 

szkołę. 

2. W przypadkach złożonych, które nie zostały ujęte w regulaminie, decyzję 

o przyznaniu szkolnej pomocy materialnej podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół, 

po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej. 

3. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu szkolnej pomocy materialnej uczniowi, komisja 

może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu potwierdzenia wiarygodności 

danych zawartych w dokumentach wnioskodawcy. 

4. Z posiedzeń komisji stypendialnej sporządza się protokół. 

5. Decyzje i protokoły posiedzeń komisji stypendialnej zatwierdza dyrektor szkoły. 

6. Regulamin zawiera następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie pomocy materialnej 

2) załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe 

                                                                         

 

 

 

Agata Jarymowicz 

Police, 15 marca 2018 r.     Dyrektor  

Zespołu Szkół  

im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej uczniom Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 
 

1.Uczeń ubiegający się o stypendium 

 

Imię i Nazwisko .................................................................... klasa.................................... 

 

Adres zameldowania ul. ..................................................................................................... 

 

kod .............................. poczta................................miejscowość....................................... 

 

Proszę o przyznanie mi pomocy materialnej w formie (właściwe zaznaczyć X): 

1. stypendium socjalnego 

2. zasiłku losowego 

3. zwolnienia z opłaty za internat 

4. dofinansowania wyżywienia 

5. innej pomocy o charakterze edukacyjnym ( podać rodzaj pomocy)   

.………………………………………………………………………………………………. 

 

2.Dane uzasadniające przyznanie stypendium (właściwe zaznaczyć X): 

1. uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej 

2. w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,   

    wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  

    alkoholizm, narkomania (właściwe podkreślić) 

3. rodzina jest niepełna 

4. wystąpiło zdarzenie losowe 

5. rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

6. uczeń otrzymuje stypendium charakterze socjalnym z budżetu gminy 

7. inne …………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………. 

2.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej rodziców ucznia wnioskującego o przyznanie 

stypendium  

Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Pokrewieństwo Miejsce pracy lub  

nauki 

     

     

     

     

     

     

     

     

Źródła dochodu (netto) w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie niniejszego oświadczenia 

(udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami): 
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a) wynagrodzenie za pracę  ................................................................................................. 

 

b) zasiłek rodzinny ………………………………………………………………………..……… 

c) emerytury / renty (niepotrzebne skreślić) 

......................................................................................................................................... 

 

d) stałe zasiłki z OPS ............................................................................................................ 

 

e) alimenty ............................................................................................................................ 

 

f) zasiłek dla bezrobotnych .................................................................................................. 

 

g) dochody z gospodarstwa rolnego ..................................................................................... 

 

h) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej .......................................................... 

 

i) inne dochody .................................................................................................................... 

 

Razem dochód netto ............................................................................................................. 

 

Średni dochód miesięczny netto na 1 osobę w rodzinie .................................................... 

 
Wykaz dokumentów załączonych do wniosku niezbędnych do ustalenia średniego dochodu na 1 osobę w rodzinie 

( właściwe zaznaczyć X ) : 

1.  Zaświadczenie pracodawcy o zarobkach rodziców i pełnoletniego rodzeństwa. 

2.  Dowód potwierdzający wysokość zasiłków rodzinnych. 

3.  Dowód otrzymywania emerytury lub renty. 

4.  Dowód otrzymywania alimentów. 

       5.  Zaświadczenie z Urzędu pracy o uznaniu za osobę bezrobotną , o przyznaniu bądź             

            odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych (dotyczy rodziców i     

            studiującego  zaocznie lub wieczorowo rodzeństwa). 

       6.  Zaświadczenie z uczelni wyższej o odbywaniu studiów dziennych lub kserokopia   

            legitymacji studenckiej (dotyczy studiującego na studiach dziennych rodzeństwa). 

7.  Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej – Załącznik nr 1 do wniosku. 

8.  Zaświadczenie z Urzędu Gminy - Załącznik nr 2 do wniosku. 

9.  Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego ha           

     przeliczeniowych (dla dzieci z rodzin rolniczych) – Załącznik nr 3 do wniosku. 

    10.   Oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego z prowadzenia działalności. 

 

 

 

        .............................................. 
           czytelny podpis oświadczającego 

 Decyzja Komisji Stypendialnej. 

 

Komisja stypendialna przyznaje / nie przyznaje ( właściwe zakreślić X): 

1. stypendium socjalne w kwocie ……………….. zł 

2. zasiłek losowy w kwocie ……………… zł 

3. zwolnienie z opłaty za internat 

4. dofinansowanie wyżywienia 

5. inną pomoc o charakterze edukacyjnym ( podać rodzaj pomocy)   

.…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpisy członków komisji:    ............................................................................. 

        ............................................................................. 

        ............................................................................. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej uczniom Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 
Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej uczniom Zespołu Szkół wnioskuję  

o przyznanie* : 

 

1. stypendium za wyniki w nauce 

 

Uczniowi ……………………………………………………….. z klasy ………………………, 

 

który w  pierwszym/ drugim* okresie roku szkolnego 20 …./….  uzyskał średnią ocen………… 

oraz ocenę zachowania .................................................................................................................... 

 

2. stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

Uczniowi  …………………………………………………….. z klasy …………………………. 

 

który     w     pierwszym/ drugim*    okresie    roku      szkolnego       200….../…...   

 

we współzawodnictwie sportowym …………………………………………………………..… 
(podać nazwę zawodów) 

…………………………………………….……..na szczeblu   międzyszkolnym / powiatowym/  

 

wojewódzkim  / międzynarodowym*         zdobył …………………………….. miejsce   i , który  

 

…………………………………………………………………………………………… 
(krótka charakterystyka ucznia jako zawodnika sportowego) 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

i otrzymał ocenę zachowania ................................................................................................ 
 

* właściwe podkreślić 

 

                                 Wychowawca klasy 

 

                                                                               ……………………………………….. 

 

     Decyzja Komisji Stypendialnej. 

 

Komisja stypendialna przyznaje / nie przyznaje ( właściwe podkreślić): 

1. stypendium za wyniki w nauce w kwocie  ………………..….. zł 

2. stypendium za osiągnięcia sportowe  w kwocie ……………… zł 

 

 

Podpisy członków komisji:  ........................................................................................... 

       ........................................................................................... 

       ........................................................................................... 

       


