
 

 

Załącznik Nr 1   

do Zarządzenia nr 9g/2020/2021 

z dnia 14.10.2020 r.  

Dyrektora ZSO w Wydminach                                                                                                                                                         

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ 

UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH 

 

Podstawa prawna  

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zmianami).  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze 

zmianami) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art. 90b - 90f. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

4. Ustawy z dnia 10 grudnia 2013 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020. 

5. Ustawa z dnia 28 września  2017 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017  poz. 1952). 

 

ROZDZIAŁ I     

Ustalenia wstępne 

§1 

1. Regulamin ustala warunki korzystania z pomocy materialnej przez uczniów ZSO w Wydminach  

zgodnie z przepisami, aktualnymi w danym roku szkolnym.  

2. Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z regulaminem na lekcjach 

wychowawczych i spotkaniach z rodzicami. 

 

§2 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel             

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

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.  

 

§3 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium socjalne; 

2) zasiłek szkolny; 

3) pomoc w zakresie dożywiania. 

3. Świadczeniami pomocy o charakterze motywacyjnym jest stypendium szkolne za wyniki w nauce, 

które stanowi odrębny dokument.  

 

ROZDZIAŁ II       

 Szkolne stypendia o charakterze socjalnym 

§ 4 

1. Stypendium socjalne, może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 
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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. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie stosownego wniosku przez rodziców 

lub opiekunów prawnych ucznia w sekretariacie ZSO w Wydminach, w terminie ustalonym         

przez ten urząd.  

3. Stypendium jest wypłacane przez szkołę, do której uczęszcza uczeń. Do rozliczania stypendium są 

honorowane rachunki/faktury z datą zakupu – pod warunkiem, że zakup będzie zgodny                  

ze szkolnym katalogiem wydatków refundowanych w ramach stypendium  

 

§ 5    

1. Zasiłek losowy może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2. Zasiłek losowy może być przyznany w formie pieniężnej lub w formie pomocy rzeczowej.  

3. Warunkiem uzyskania zasiłku losowego jest złożenie stosownego wniosku przez rodziców         

lub opiekunów prawnych ucznia w sekretariacie ZSO w Wydminach.  

4. Przydzielaniem stypendium socjalnego zajmuje się komisja stypendialna.  

 

§ 6 

1. Dofinansowania wyżywienia w pierwszej kolejności 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                  

i którzy nie otrzymali takiej pomocy ze środków opieki społecznej i gminy. 

2. Jeżeli pula bonów żywieniowych nie zostanie wykorzystana przez uczniów, o których mowa        

w ust.1, to dofinansowanie wyżywienia przysługuje uczniowi z rodziny o najniższym dochodzie. 

3. Warunkiem uzyskania dofinansowania wyżywienia jest złożenie wniosku w GOPS właściwego 

dla miejsca zamieszkania wraz ze stosownymi zaświadczeniami. 

4. Przydzielaniem dofinansowania wyżywienia zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

§ 7 

1. W przypadkach złożonych, które nie zostały ujęte w regulaminie, decyzję o przyznaniu pomocy 

materialnej podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, komisja stypendialna. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych jest możliwe odstąpienie od powyższych procedur. 

3. Pomoc materialna przyznana uczniowi może zostać wstrzymana w przypadku ustania przyczyn, 

które stanowiły podstawę jej przyznania.  

 


