
Załącznik do zarządzenia Nr 30/2020  
Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu  
z dnia 11 września 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom 
 

 

I. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

 

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. 12. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane i wypłacane przez Urząd Gminy według przyjętego regulaminu, 

który przewiduje m.in.:  

 całkowite lub częściowe pokrycie 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; 

 pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. 

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 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

 

Zasiłek szkolny (losowy) 

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 dwukrotność 

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. Zasiłek przyznaje dyrektor szkoły w 

porozumieniu z komisją stypendialną, na wniosek rodziców, wychowawcy lub dyrektora. 

 

Refundacja posiłków 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - program prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmuje dzieci z rodzin najuboższych.  

Decyzję o przyznawaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z GOPS, rodzicami, wychowawcą 

lub pedagogiem szkolnym. 

 

W/w formy pomocy są finansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

 

 

II. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 

 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, w zależności od wyników rocznej klasyfikacji. 

 na poziomie I etapu kształcenia nie przyznaje się stypendium - obowiązuje ocena opisowa 

 na poziomie II etapu kształcenia przyznaje się stypendium uczniom, którzy otrzymali średnią ocen 

powyżej 5,1 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. 

W zależności od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku, komisja stypendialna może 

zdecydować o zmianie wysokości średniej ocen po klasyfikacji rocznej, od której przyznawane będzie 

stypendium za wyniki w nauce.  

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał w zawodach sportowych: 

- indywidualnie I - III miejsce co najmniej w etapie rejonowym 

- drużynowo I-III miejsca co najmniej w etapie rejonowym. 

 

Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniom jednorazowo z okazji zakończenia 

roku szkolnego. 


