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REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

IM .PRZYJACIÓŁ ZIEMI  W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

 

§ 1  PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku z o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991roku (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 2730 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 roku w sprawie warunków, form, trybu 

przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej uczniów.  

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.  

 § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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 ucznia, ma 

charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Pomoc materialna udzielana jest przez szkołę w zależności od posiadanych środków na ten cel. 

4. Dyrektor szkoły , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły powołuje na okres jednego roku 

komisję do spraw pomocy materialnej uczniom. 

5. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog i nauczyciel. 

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 

7. Komisja rozpatruje przyznanie świadczenia na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów, 

wychowawcy, dyrektora lub swój własny. 

8. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń. 

§ 3  RODZAJE POMOCY 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są;  

 1)stypendium szkolne 
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 2) zasiłek szkolny 

 3) dofinansowanie do zakupu podręczników  

4) dofinansowanie wyżywienia 

5) pomoc rzeczowa (np. używane podręczniki) 

6) dopłata do wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich 

7. dopłata do wyjazdów na basen 

8) zwolnienie z opłaty na ubezpieczenie 

9) zwolnienie z wpłaty na Radę Rodziców 

10) dopłata do posiłków w świetlicy socjoterapeutycznej 

11) dopłata do letniego wypoczynku  (obóz letni). 

3. Stypendium szkolne może być przyznawane w zależności od sytuacji materialnej ucznia, w pełnej lub 

częściowej wysokości. 

4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku 

szkolnym. Może być jednorazowe lub wypłacane w danym okresie. 

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: 

- rodziców, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły; 

- dyrektora szkoły. 

6. Dyrektor szkoły lub rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie 

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

przyznawania stypendium szkolnego. 

7. Zasiłek szkolny przyznanie się na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku. 

8. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie pieniężnej lub rzeczowej, jednorazowo lub 

kilkakrotnie w okresie roku szkolnego. 

9. Zasiłek szkolny przyznawany w formie rzeczowej powinien być przekazany rodzicom (opiekunom) 

ucznia przez pedagoga szkolnego za pokwitowaniem. 

10. Zasiłek szkolny w formie pieniężnej powinien być wypłacony rodzicom (opiekunom) ucznia w 

księgowości szkoły za pokwitowaniem. 

11. Świadczenie przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie 

szkoły. 
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12. Pomoc w formie wyprawki szkolnej przysługuje uczniowi, który w roku szkolnym podejmuje naukę 

w klasie pierwszej. 

13. Listę uczniów uprawnionych do otrzymywania wyprawki zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

14. Dożywianiem są objęci uczniowie, których rodzice (prawni opiekunowie) wystąpili z wnioskiem do 

dyrektora szkoły. W tym zakresie szkoła współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 15. Dofinansowania  wyżywienia 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 roku  o pomocy społecznej.  

16. Inna pomoc jest możliwa w postaci akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. 

17. Dofinansowanie wypoczynku podczas ferii zimowych  i letnich . 

18. Dofinansowanie do wyjazdów na basen. 

19. Zwolnienie z opłaty na ubezpieczenie, które pokrywa firma ubezpieczeniowa z prowizji od wniesionej 

wpłaty. 

20. Nieodpłatne korzystanie z posiłków w świetlicy socjoterapeutycznej . 

21. Nieodpłatne korzystanie z wypoczynku letniego w ramach "Akcji lato". 

 

§ 4 USTALENIA KOŃCOWE 

 

Regulamin przyznawania uczniom pomocy materialnej został zatwierdzony przez:  

Radę Pedagogiczną  w dniu ...........................................,  

Radę Rodziców w dniu .................................................,  

Samorząd Szkolny w dniu.............................................. 


