ZAŁĄCZNIK NR 19
Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom
Szkoły

Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu

Podstawa prawna realizacji pomocy materialnej dla uczniów
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), zgodnie z którym
uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie
właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji
celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej
dotacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 36, poz. 319);
Uchwała nr 40/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i
realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. "Aktywizacja
i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej
o charakterze edukacyjnym";
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 411) w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.,
warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru
programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie;
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z
rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008;
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z
rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej;
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków statut szkolnego uczniów w 2006 r.
"wyprawka szkolna";
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem
szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym
2006/2007.
Uchwała Nr XXXV/456/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 kwietnia 2005 r.

Pomoc jest przyznawana zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Kołobrzegu w celu zmniejszenia różnic w
dostępie do edukacji i pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
§1
Formami pomocy materialnej świadczonej uczniom w Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu są :

a)

stypendium szkolne

b)

stypendium szkolne za wyniki w nauce

c)

zasiłek losowy

d)

wyprawka szkolna

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w
rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm,
narkomania, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.

§2
1. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz.593 rozdz. I art.6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota 351 zł. (netto) na jedną osobę w rodzinie.
3. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie miasta Kołobrzeg. Uczniowie spoza terenu miasta Kołobrzeg
otrzymują pomoc finansową na odrębnych przepisach (GOPS).

4. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
-

rodzica/ prawnego opiekuna,

-

dyrektora szkoły,

5. Formami stypendium szkolnego są:
a)

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczające poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

b)

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

6. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:
a)

imię i nazwisko ucznia i jego opiekunów

b)

miejsce zamieszkania ucznia,

c)

rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca,

d)

dane uzasadniające przyznanie świadczenia,

e)

zaświadczenia o dochodach, o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
§3

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
UWAGA: o zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

1.

Zdarzeniami losowymi rozumianymi jako zdarzenia niespodziewane, których przy zachowaniu rozsądnej oceny sytuacji nie

można było przewidzieć, uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:
pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do

a)

realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu

b)
edukacyjnego ucznia,

śmierć rodziców lub opiekunów prawnych oraz konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą

c)

ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu
edukacyjnego;

2.

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
§4
Wyprawka szkolna może być przyzna uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm,
narkomania, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.

1. Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, określone w art.8
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175,poz. 1362, z późn.zm.) tj.351 zł netto/osobę oraz
uczniów pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego.
2. Pomocy udziela się na wniosek:
-

rodziców/prawnych opiekunów,

-

nauczyciela,

-

pracownika socjalnego,

-

innej osoby ale za zgodą przedstawiciela ustawowego,

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie. Dla ucznia, którego rodzina korzysta z pomocy
społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń. Dla uczniów spoza
kryterium dochodowego należy dołączyć uzasadnienie odnoszące się do art.7 ustawy o pomocy społecznej.

4. Dofinansowanie zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników ( faktura VAT, rachunek lub paragon,
oświadczenie o zakupie podręczników). Oświadczenie powinno zawierać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna”

§5
1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce wypłaca się jednorazowo, pod koniec roku szkolnego, w którym uczeń spełnił następujące
wymagania:
a)

w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen 5,5 i wyższą oraz wzorową ocenę z zachowania,

b)

otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne nie niższe niż dobre,

c)

jest uczniem klasy IV, V, VI,

d)

wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych
przedmiotów stopnie co najmniej dobre,

e)

jest laureatem wojewódzkiego, krajowego lub międzynarodowego konkursu;

2. Świadczenie to wynosi ¼ najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie Kodeksu Pracy obowiązującego
w IV kwartale roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy, w którym jest przyznawane stypendium. Kwotę stypendium zaokrągla się
w górę do pełnego złotego.
3. Świadczenie przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły.
4. Świadczenie, o którym mowa w & 5 przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub opiekunów ucznia, wychowawcy, pedagoga
szkolnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem.. 16.05.2006r

