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Załącznik Nr 8 

 

 

Regulamin 

Zasady Przyznawania Pomocy Materialnej Uczniom 

 

 

Obowiązująca podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami rozdział 8a). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie 

stypendium Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw  

oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury                      

i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106 poz. 891) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom 

pochodzący z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw 

gospodarki rolnej (Dz. U. z 2000 r. Nr 73 poz. 502). 
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Rozdział I 

 

Ogólne warunki, formy, wysokość pomocy materialnej i tryb 

przyznawania. 

 

§ 1 

 

1. Formami pomocy materialnej młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

T. Kościuszki w Busku-Zdroju ze środków budżetu państwa lub budżetu 

powiatu zwanymi dalej „świadczeniami” są: 

- stypendium Prezesa Rady Ministrów 

- stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

- stypendium Starosty Powiatowego w Busku-Zdroju 

- stypendium na wyrównywanie Szans Edukacyjnych 

- zakwaterowanie w internacie 

- korzystanie z posiłków w stołówce internatu 

2. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń. 

 

§ 2 

1. Uczniowi szkoły średniej może być przyznane stypendium Prezesa Rady 

Ministrów lub stypendium Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów (PRM) przyznaje się uczniowi szkoły 

średniej dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który spełnił 

warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem, 

uzyskując najwyższą średnią ocen w szkole, ocenę z zachowania – 

wzorowy, albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 

dziedzinie wiedzy uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych 

przedmiotów, co najmniej dobre. 
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3. Stypendium PRM przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od 

września do czerwca roku szkolnego. 

4. Stypendium PRM wypłacane ze środków budżetu państwa wynosi 

miesięcznie 1/3 najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników na podst. 

Kodeksu Pracy. 

§ 3 

1. Uczniowi może być przyznane stypendium Starosty Powiatowego w Busku-

Zdroju. 

2. Stypendium przyznaje się uczniowi, który spełnił warunki zawarte                        

w Regulaminie przyznawania Stypendium Starosty Buskiego (załącznik Nr 

1 do Uchwały Nr VIII/58/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 

sierpnia 2003 r.) 

§ 4 

1. Uczniowi może być przyznane Stypendium na Wyrównywanie Szans 

Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Stypendium przyznaje się uczniowi, który spełnia warunki zawarte                      

w Regulaminie przyznawania i Przekazywania Stypendium na 

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych (załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

XL/316/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 

r.). 

 

§ 5 

1. Uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z zakwaterowania                

w internacie, stołówki internatu i mieć refundowane całkowicie lub 

częściowo ponoszone na ten cel opłaty z funduszu Ośrodka Pomocy 

Społecznej Powiatu. 

2. Uczeń z rodziny niepełnej, niedostosowanej społecznie, wielodzietnej może 

mieć sfinansowane w całości lub części koszty obiadu z funduszu Ośrodka 

Pomocy Społecznej Powiatu. 
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3. Opłaty wnoszone przez ucznia za korzystanie z posiłków w stołówce 

internatu oraz wysokość refundacji opłaty ponoszonej przez ucznia                           

w stołówce ustala dyrektor szkoły lub kierownik internatu w porozumieniu                   

z Radą Rodziców. 

4. Szkoła może organizować akcje charytatywne (np. zbiórki, spektakle 

teatralne), w celu zgromadzenia  środków finansowych, które przeznaczone 

zostaną na pomoc socjalną potrzebującym. 

 

Rozdział II 

 

Wnioskowanie o pomoc materialną uczniów 

 

§ 6 

1. Wniosek o stypendium Prezesa Rady Ministrów zawiera imię i nazwisko 

ucznia, klasę (rok szkolny), pełną nazwę szkoły, dokładny adres szkoły, nie 

typuje się tegorocznych absolwentów. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium PRM występuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. Kandydatów do w/w stypendium typuje Samorząd Szkolny. 

2. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego występuje 

dyrektor po zatwierdzeniu kandydata przez Radę Pedagogiczną. 

Kandydatów do Stypendium Starosty Buskiego typują wychowawcy klas. 

3. Wnioski o przyznanie Stypendium na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych 

rozpatrywane są przez Komisję Kwalifikacyjną ds. stypendiów w składzie: 

z-ca dyrektora: Anna Kolarz, 

       pedagog szkolny: Agata Iwan 

       specjalista ds. ekonomicznych: Adrianna Ramus-Zaręba 

4. Rozpoznaniem bieżącej sytuacji materialnej uczniów szkoły oraz 

występowaniem z wnioskami o świadczenie pomocy z funduszu Ośrodka 

Pomocy Społecznej zajmuje się pedagog szkolny i wychowawcy klas. 
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Rozdział III 

 

Wypłacanie przyznanej wysokości świadczenia 

 

§ 7 

1. Świadczenia, o których mowa w regulaminie przyznaje się i wypłaca na 

okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego                      

w ramach środków finansowych otrzymanych na te cele przez szkołę. 

2. Wypłaty świadczenia dokonuje się na podstawie sporządzonych list 

imiennych zawierających formę i wysokość świadczenia, zatwierdzonych 

przez dyrektora szkoły. 

3. Zatwierdzoną do wypłaty listę imienną uczniów podaje się do wiadomości 

wychowawców klas w pokoju nauczycielskim, podaje się również dzień, 

godzinę i miejsce wypłaty świadczenia. 

4. Wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić uczniów swojej klasy                   

o przyznaniu świadczenia, jego wysokości oraz dokumentach                                    

obowiązujących przy wypłacie (np. dokument tożsamości). 

5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się zgodnie                                       

z rozporządzeniem. 

6. Podania, oświadczenia przechowywane są w sekretariacie szkoły. Protokoły, 

listy wypłat przechowuje księgowość szkoły. 

Regulamin obowiązuje 

Od dnia 1 września 2007 r. 

 

Regulamin opracowały: 

Jolanta Łukasik 

Katarzyna Tometczak-Morus 

Anna Wilkus 
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Edyta Godula 

 

 

 

 

 

Rozdział III 

Wypłacanie przyznanej wysokości świadczenia. 

 

§ 8 

 

1. Świadczenia, o których mowa w regulaminie przyznaje się i wypłaca na 

okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego w 

ramach środków finansowych otrzymanych na te cele przez szkołę. 

2. Wypłaty świadczenia dokonuje się na podstawie uchwały komisji, 

sporządzonych list imiennych zawierających formę i wysokość świadczenia, 

zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. 

3. Zatwierdzoną do wypłaty listę imienną uczniów podaje się do wiadomości 

wychowawców klasy w pokoju nauczycielskim ( podaje się również dzień, 

godzinę i miejsce wypłaty świadczenia.) 

4. Wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić uczniów swojej klasy o 

przyznaniu świadczenia, jego wysokości oraz dokumentach obowiązujących 

w dniu wypłaty (np. dokument tożsamości – dowód osobisty lub ważną 

legitymację szkolną). 

5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się zgodnie z 

rozporządzeniem.  

6. Podania, oświadczenia przechowywane są w sekretariacie szkoły. Protokoły, 

listy wypłat przechowuje księgowość szkoły. 
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Regulamin obowiązuje       Po zatwierdzeniu. 

                                                                                        

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 09.09.2008 r. 

  

 

 

Opracowała: 

Jolanta Łukasik. 


