Załącznik Nr 9
do Statutu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Z. Herberta
w Trzebiatowie

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA POMOCY
MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE
§1
Do korzystania z pomocy materialnej uprawnieni są wszyscy uczniowie szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie.
§2
1.Formami pomocy materialnej świadczonymi przez szkołę na rzecz uczniów są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
2) zasiłek losowy,
3) stypendia z lokalnych i regionalnych programów:
a) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
b) wspierania Edukacji uzdolnionej dzieci i młodzieży.
§3
Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE
§4
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen
4,75 w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium oraz uzyskał,
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§5
O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może się ubiegać nie wcześniej niż
po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.
§6
Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest raz w semestrze.
§7
Stypendium za osiągnięcia sportowe mogą być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym.
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§8
O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może się ubiegać nie wcześniej
niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.
§9
Stypendium za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w semestrze.
§ 10
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której jest mowa w art. 6 ust. 2 pkt2 ustawy o z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z
organem prowadzącym szkołę.
§ 11
Dyrektor szkoły planuje środki na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w
budżecie szkoły.
§ 12
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz z opinią
dyrektorowi szkoły.
§ 13
Wychowawca klasy informuje ucznia oraz jego rodziców o przyznaniu stypendium oraz o
terminie jego wypłaty.

ZASIŁEK LOSOWY
§ 14
Zasiłek losowy jest przyznawany uczniowi, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej z przyczyn losowych i może być przyznany na konkretny cel. Zasiłek losowy
przyznaje dyrektor ze środków Rady Rodziców.
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§ 15
Wniosek o przyznanie zasiłku losowego składa wychowawca, uczeń lub jego rodzic do
komisji ds. pomocy materialnej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

STYPENDIA LOKALNYCH I REGIONALNYCH PROGRAMÓW
STYPENDIALNYCH
§ 16
1.Regionalne i lokalne programy
1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży są przyznawane i realizowane
według kryteriów i zasad twórców tych programów.
Regulaminy przyznawania tych stypendiów są dostępne u pedagoga szkolnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1.Dyrektor Szkoły powołuje Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Z. Herberta w Trzebiatowie. W skład Komisji wchodzą:
1) wicedyrektor Szkoły lub jego przedstawiciel jako przewodniczący,
2) pedagog szkolny,
3) przedstawiciel grona pedagogicznego,
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
Posiedzenia Komisji odbywają się w terminach wynikających z postanowień niniejszego
Regulaminu. W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć przedstawiciel organu
prowadzącego Szkołę. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
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