REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ
DLA UCZNIÓW I DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W KRASNEM
ROZDZIAŁ I
1. W szkole funkcjonują następujące formy pomocy materialnej dla uczniów i dzieci
z oddziałów zerowych:
a) stypendium za wyniki w nauce,
b) zwolnienie ze składki na ubezpieczenie,
c) wypożyczenie podręczników,
d) stypendium za osiągnięcia sportowe.
2. Uczeń może skorzystać z jednej lub kilku form pomocy w zależności od jego sytuacji.
ROZDZIAŁ II
1. Wnioski do dyrektora szkoły o przyznanie wybranej formy pomocy składają wychowawcy
klas.
2. Wnioski rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca, pedagog szkolny,
przewodniczący zespołu wychowawczego, nauczycielka nauczania początkowego.
3. W wypadku stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe komisja
sporządza protokół, który jest podstawą wypłacenia świadczenia.
ROZDZIAŁ III
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom klasy czwartej po ukończeniu
I semestru, uczniom klas piątych i szóstych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,4
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania
w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.
2. Stypendium za wyniki w nauce może byś przyznane uczniom klas I- III gimnazjum, którzy
otrzymali średnią ocen 5,0 z wszystkich przedmiotów nauczania i otrzymali co najmniej dobrą
ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.
3. Stypendium wypłacane jest 2 razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu I i II semestru;
uczniom klas czwartych- 1 raz, po zakończeniu II semestru.
4. Wnioski o przyznanie stypendium składają do komisji stypendialnej wychowawcy klas
podczas posiedzenia klasyfikacyjnego RP; komisja przekazuje je wraz ze swoja opinią
dyrektorowi szkoły.
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniom klas IV- VI i I- III
gimnazjum, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co

najmniej międzyszkolnym i otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
7. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły
po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu
z organem prowadzącym. Nie może ona przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty,
o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych.
8. W szczególnych przypadkach dotyczących pozaszkolnych znaczących osiągnięć sportowych
uczniów ( np. o randze ogólnopolskiej, europejskiej lub światowej) istnieje możliwość
przyznania jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości ustalonej przez komisję stypendialną
na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków
przyznanych na ten cel przez organ prowadzący w budżecie szkoły.

