REGULAMIN
przyznawania pomocy materialnej uczniom
w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Zamoyskiego
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 i 2245 ze
zm.)
§1
1. Formami pomocy materialnej świadczonej uczniom ze środków budżetu szkoły są:
a) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
b) korzystanie z posiłków w stołówce lub bufecie szkolnym albo refundowanie opłat
ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot.
2. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.
§2
1. Pomoc materialną przyznaje komisja stypendialna.
2. Komisję powołuje i ustala jej skład dyrektor szkoły na okres jednego roku szkolnego.
3. Każde posiedzenie komisji jest protokołowane, a decyzje podejmowane są w formie
uchwał.
4. Uchwały komisji zatwierdza dyrektor szkoły.
§3
1. Pomoc materialna, określona w § 1, pkt b może być przyznana uczniowi na wniosek
ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych, wychowawcy klasy, psychologa
szkolnego oraz każdego organu szkoły.
2. Podstawę do określenia sytuacji materialnej ucznia stanowi oświadczenie rodziców albo
opiekunów prawnych o wysokości dochodów na jednego członka rodziny.
3. Przyznając pomoc materialną, komisja uwzględnia także następujące dane o sytuacji
materialnej ucznia.
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a) stan rodziny;
b) liczbę niepełnoletnich dzieci;
c) stan zdrowia członków rodzin.
§4
1. Stypendium

za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi po ukończeniu

pierwszego okresu nauki, jeżeli uzyskał:
a) oceny z przedmiotów co najmniej dostateczne;
b) średnią ocen co najmniej 4,5;
c) ocenę zachowania minimum dobrą.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi, który ma niższą średnią
ocen niż określona w pkt. 1, jeżeli wykazuje się celującymi wynikami co najmniej
w jednej dziedzinie wiedzy, a z pozostałych przedmiotów uzyskuje co najmniej dobre
i otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
3. Średnia ocen, o której mowa w §4, pkt.1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
4. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane jednorazowo po okresie nauki, w którym
uczeń spełnił warunki określone w ust. 1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce
stanowi dwukrotność zasiłku rodzinnego.

§5

1.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi nie wcześniej niż
po ukończeniu pierwszego okresu nauki, jeżeli uzyskał:
a) wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym;
b) dobre wyniki w nauce, czyli oceny z przedmiotów co najmniej dostateczne;
c) ocenę z wychowania fizycznego co najmniej bardzo dobrą;
d) ocenę zachowania minimum dobrą.

2.

Stypendium za osiągnięcia sportowe jest wypłacane jednorazowo po okresie nauki,
w którym uczeń spełnił warunki określone w ust. 1. Wysokość stypendium za osiągnięcia
sportowe stanowi dwukrotność zasiłku rodzinnego.
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§6
1.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją
opinią dyrektorowi szkoły.
2.

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.
§7
1.

Zwolnienie lub ulga w opłacie za korzystanie z posiłków w stołówce lub bufecie

szkolnym mogą być przyznane uczniowi wymagającemu szczególnej opieki w zakresie
żywienia lub uczniowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej. Częściowa opłata stanowi
od 30 do 80% całkowitej opłaty za posiłek.
3. Uczniowi wymagającemu szczególnej opieki w zakresie żywienia lub uczniowi będącemu
w trudnej sytuacji materialnej może być także całkowicie lub częściowo refundowana
opłata ponoszona przez niego w stołówce prowadzonej przez inny podmiot na podstawie
umowy zawartej z dyrektorem szkoły.
§8
1. Świadczenia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w planie finansowym szkoły.
2. Uczniowie mogą otrzymać pomoc materialną od podmiotów niebędących organami
prowadzącymi szkołę, niezależnie od pomocy materialnej z budżetu szkoły.
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