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REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O
CHARAKTERzE soCJALI\ryM DLA UCzNIÓw zAMIEs ZKILŁY CH

NA TERENIE GMINY KoDEŃ

Rozdzial L
Postanowienia ogólne

$1
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zlovafiy

dul"j ,;egu1aminem'', określa warunki' z.asaĘ i tryb a oraz

"a2ra*'i 
świadczęn pomocy materialnej o ehara|<terze socjaln1'm dla

uczniów zamieszkĄch na terenie esdnv Kodeń, w celu zmniejszenia róźnic

w dostępie do edllkacji i umozliwienia pokołrywania bmier dostępu do

edukacji. wynikających z trudnej sytuacji materialnej uc761a, a tal{fu

wspierania edukacji uczniów zdo|nych.

$2
IJ a"e w regulamini e okręślenia omaczajq
l) ustawa o systemie oświaty * ustawa z dnta7 rnrrzeŚnia 1991r., o systemie

oświaty (D;. U. zf}t$t.,Nr 256, poz.2572 zpóźn. m.);

f) :0rezefi _ uersft,wychowanek, stuchacz, o ktÓrym mowa w art. 90b ust. 3 i
4 ustawy o systemie oświaĘ ,

3) ustawa o pomocy spotecznej - ustawa z dnia 18 marca f004r., o pomocy
- 

spotecmej Qz.U.Nr 64, poz.593 zpóźn. m.}

4) gmina _ Gmina Kodeń;

5) wójt _ wójt Gminy Kodeń.

Razdziłł 2

Świadczenia pomocy materialnej o charaktene socjalnym

$3
1. Świadczeniami pomocy materialnej a chat*tęrze socjalqłn są

I ) stypendium sz"kolne,

f) zaslŁekszJ<olny.



f

f. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym" o których

mowa ust. 1 pkt 1 i f adzieLanta jest z wydzielonych Środków w bud:źecie

gninY'

l'. $Ępendia szko|ne

$4
SĘpendirun szkolne możę oEzylrraś uczei na1dujący się w trudnej

sytriacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w
i,dńń,, w szczeg6|ności, sdy w rodzinie występuje: bezrobocie,

niepehrosprawno śÓ, cięźka lub długotrwała choroba, wielodziefinŚć, brak

uxejęt'rosci wypehiania funkcji opie,lrńcz9 wychowawcrycŁ
an.ońóti"* lub nmkomania, L ta!<ze, gdy rodzina jest niepeha lub

wystąliło z/lmzwie losowe, z zastzeŻeritem aft.ga d ust. 12 ustawy o

systemie oświaty.

WysokoŚć stype,lrdium szkolnego ustala się indywidualnie dla każdego

,"hi, na pódstawie miesĘcmej wysokoŚci dochodu roóńny vg7lrlia,

zgodnie z 
-art. 

90d ust. 8 ustawy o systemie oŚwiaty oraz potrzeb

edukaryjnych acnńa.

Stypendia szko|ne mogą być: prrynawane w różnych wysokościach w
za{ęimaśęi od okoticmoś"i, o ktÓrych morra w ust. I i 2, w granicach

ustawowo określonych minimalnych i maksymalnych progow wysokości

st1pendirm sz,kolnego, o których mowa w art. 90d ust. 9, II i 13 ustawy o

systemie oświaĘ.

Stypendium szkolne prTynawffiejest na okres.od wrześrria do czerwca w

d-y* roku szkótn1łn, a w prąrpadlłu słuchaczy kolegiów

navcrycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów

pracowników służb społecznych - na olaes od puździernika do czerwca w

dary.m roku szkolnYm

5. Jeżęli forma stypendium szkolnego tego wymaga sĘpendium szkolne

moie być: realizowane w okresach innyoh n'ż, mieĘcme lub

jednorazówo , z zastzeircniem art. l}dust. 11 ustawy o systemie ośńaty.

f, Farmy ntypendirrm szkolnr;gł

$5

1 . 11ypęln&ia szkrl|nę są,łłdrręlarrł ŁŁr;tr|Iłtn w fłfiIdię..

1.

f.

^|'t

4.
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l)całkowitego lub częśoiowego pokrycia koszt6r vdńatv w zajęciach

edukacyjiych, w tym wyrównawcWch, wy|łaczających poza rajęq'a

ręafizoine w szkoló w ramach planu navczmia, a takze vdńaŁa w zajęciach

edukacyjnych realizowanych paza sz,koł6 w tym:

a) kosxbw w szkoleniach, kursach nauki jęryka obcego, komputerowych,

sportowych i innych, opłaty zabt|eĘ do kina lub na terapię' jeżsh są one

reahzowane w ramach zajęć edukacyjnycĘ
b) kosztÓw nviąpanych z pobieraniem przezucznia nauki pa7amiejscem

z;61ięszka111a, w szc7'egolności : kosztów zakrmaterowania ucznia (w

internacie, bursie, fuvatęrrs prywatrej), kosztów wyzywienia w stołÓwce

s7koły,internatĘ bursy lub placówc e żryvńeniazbiorowego prowadzonej

p,nił*'y podmiot, kosztów dojazdu o?ń?do szkoĘ (transportu do
-'"t.olv 

i ze srkoĘ środkami komunikacji zbiorowej).

2) pomocy rzeczawej o ęharakkłzp edukacyjqmr, w t5mr w szczególności

ża*po podręczników, ?Akąlrylu p'rz,yborów szkolnycĘ materiałów

piŚmienni ózych araz pr7śdmiotów i innych w*yr,Ąd,ć* wymaganych prupz

u'tołę na rajęcia tęibnicne, m|,zycnę, p|asĘcme, sportowe, oóńeĘ i
innycń mateńłow wymaganycb do uczestrictwa w rajęciaph oraz innych

materiałÓw wymaganych do nauki.

3) świadczenia pienięme go, jeźreh organ przynający s$pendium uzną ie
udzielenie stypendiim * in""j formie nie jest moź:liwe b&ź nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może byi udzielane w jednej lub w kilku formach

jednocześnie'

s6
1" KoszĘ zlilązane z .udńałęm vculia w zajęciach edukacyjnych i pobieraniem

nauki powinnv byó udokrrmentowane fakturami, rachunkarni lub innymi

aommentami potvllęrdzającymi roózaj i wysokośó tego wydatku (np dowody

wpłaty, bilety, paragony, richunti, faktury) oraz dotycryó okresu, na ktÓry

przymawane jest stypendium sz.kolne-

f . Koszty zwtiązane z udńŃemucznia w zajęciash edukacyjnych i pobieraniem

nauki pó*i*v być ponięsione w wysokości racjonalnej, nię prr.ekaczającęJ

powszechnie obowią4uj ących cen.

3. DokumerrĘ, o ktÓrych mowa w ust. 1 potwierdzające wydatki do razhęzenia

ńo'y stypńdium szkolnego są przedkładne organowi udzielającemu

sb.pńdium szkolnego w terminie nie pvrkaeĄąc}m 14 dni od dnia

poniesie,lria wydatktl.

4. Koszty zułiązane z pobieraniem przaz łcznia narrki pgm miejscem

zamięszkantaotazkosztyzakopopomocyrzeczowychocharakterze



4

edukacyjn1łn z $ 5 ust. 1 pkt 2, mogą byó dokrmentowane oświadczenięm

peŁrokfoó g, ;tlimiu, jego ro dzięa lub prawnych opiekunÓw o ptagruraczęniu

pobranego sĘpendium na określony cel.

5. Rozliczenie stypendium udzielonego na okręs roku szko|nego następuje razw
miesiącu. w uzasianionych prrypadt,aeh rozhęzęnię st1pendium może nastąpić

raznadwa miesiące.

3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

$7

1. Stypendirm szkolne WTyzrrawanejest na wniogek peholetniego uozria, jego

rcózię:wt lub opiekuna prawnęgo, dyrektora sakoły,w której uczefipobiera

naukę lub z urzędu.

2. Warunkięm ubiegania sĘ o udzielenię st1pendium szlcolnego jest:

|) ńażs1;1e w terminie do dnia 15 wrzsśnia danego roku szkolnego, 8 W
prz5padku słuchaczy kolegiÓw nauczyciel nauczycielskich kolegiÓw
jęórł* obeych i tolegiow pracorłmików sfuń społecznych do dnia 15.i,źa2rn,,*" 

danego 'oto 
szkolnego, wniosku o prtynante sĘpendium

*'kolo'go, WE olo'śloo"go wzoTr, stanowiącego zaĘączgk Nr l do

regulaminu,
z} d{ączentedo wniosku zaśwndcrsh potłvterdzających osiągme dochody, a

mianowicie:
a) zaświadczenia o wysokości zarobków z miesiąc a poprzedzającęgo

z}oŻenie wniosku,
b) zaświadc zente o wielkoŚci gospodarstrva. rolnego,

ci zaŚwiadc r;gnte z właŚciwego urzędu skarbowęgo o wysokoŚci dochodu z
pozaro|ntczejdziaŁa|nościgospoóarazejwm1esiącupaprzedrrtJąc}ryn
złaimię wni'osku, zaświadc zęnie o pobranych r:lsi&.ach rodzinnych z
Zaąaóu6ezpieczenSpołeenych,KasyRolniczegoWezpieczenia
Społecmego w miesiącu poprzed-aj ącymr}ożslne wniosku,

epaswiaoc ń*" o pobranych świadczeniach pienięźmych z apiek't

spoteczrej.

3. w przypadku ubiegania sĘ o sĘpendium szkolne dla ucnia, ktÓrego rodzina

uo,,y|t".ie świadęzłnpienięźnych z pomocy spotecarej, rnmiast zaśwndczenia

o wysokoŚci dochodów prz.edkłada się zaświadczęnte o korzystaniu ze

śwndęzehpienięźnych z pomocy społecznej .

4. We wniosku naleĘ wskazać oczekiwaną fo*ę, w jakiej ma być udzielone

stypendium szkolne araz ce|e,na które mabyć przemracr.one stypendium'
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5. w szczegó|ffię uzasadnionych prrypadb'ach stypendium szkolne mgie
byi: prrymane nteza|einlę od dochodu'

$8

1. Wniosek o prrynrarue stypendium szkolnego wraz z dokumentami sHada się

wUrzędzie Gminy.
2. Wniosek podlega rejestracji zgofuie z datąwpĘwu.

3. wÓjt rozpafiuje złoiany wniosek a przynanie st5pendium szkolnego w
tęrminie 1 miesiąca od dnia ńoieniawniosku,

4. Wniosek o prrymanie stypendium szkolnego podlega sprawdzeniu pod

względem formalnym pv,ęz rrpowaźnionego pracomika, ktÓry spravtdza, ety
wniosek:

L) doĘezy osoby mającej stafus vcnria.-

f) do$cry ucznia zamieszkującego na terenie gminy,

3) został złożony w terminie,rtrzezosobę rrprawnioną

4) znstał prawrdłowo wypehiony,

fl nwlńkorrpletną dokumentacje dotączoną do wniosku.

5. w uzasadnionych przypadkach rnmioskodawcę ubiegajźpego sĘ o przynane
stypendium szkolnego *ozou wemai do uzupełrięnta ńoŻonego wniosku w
terminie 1 dfi|od dnia doręczeniawęzulania.

6. Wniosek o prryntante stypendium szko|nego pozostawia się bez rozponanta

sdv:- i) został złożony przazosobę
zj ae zawteravffiraganych dokumentów i braki te nie z.ostaĘ uzupeforione w

terminię 7 drń,
3) wniosek i dołączone do niego rńącmilr.jzastaĘ nieprawidłowo

wypehione, w sposÓb uniemoźiliwiający ich tozpafrz.enie,

?' Wniosęk o pr1y761ffiie stypendium szkolnego złaiony po terminie może

zostaironpatzonywsz'czegl|nieuzasadnionychprrypaók'ach.

s. wójt podejmuje &ey,Ję o przyanantu stypęndium szkolnego' Wotec

uco,iów,.1<t6r76y "i' 'p.miiją 
Ęrteriów, określonych w niniejsz5m regulaminie.

wójt podejmuj e decyzję o odmowie przynanta stype'ndium.

9. w decyzji o przyananiu stypendium szkolnego określa sĘ w szczególności:

r) inięi '**d;" acmia,ńó'emo przytlawanejest stypendium szkolne,

z) wysoto śÓ prrynmego stypendirnn szkolnego i sposÓb jego ustalenia,

li ńnę poy^*"go st1pendiun szJ<olnego , afi razię potzeby również

przenaczenie tego stYPendium,
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4) otces, na ktÓry prTyzrrafrę zostało stypendium szkolne i sposÓb jego
. 
wypłacenia (np. jednorazowo lub w ratach miesĘcznych),

5) póuczenie o obowią7,ku niezwłocmego informowania organu' który
. 
b,,v^ułstype,lrdium, o ustaniu prrycTyn'które stanowiĘ podstawę

prry manta stlPendiun szkolnego

10. W przypadku powzięcia informacji o ucniu, który spehia lcryt.eria do

p,,yru-a iil,pęndi"* szJ<olnego i który wvkazvje brak zaspoĘenia swoich

i'otiou edukaóyjnycĘ postępowanie o przymalne sqpendium szkolnego może

zostaćwsr-częłe zurzęóulub na wniosek dyrektora szkoły.

4. Złsiłekszkolny

$e
Zastłęk szkolny szkolne moie być ptTyzr.any ucariowi majdującemłł się

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu rdŹrjzenia losowego (np.

b,ńu, silnych wiatrów, poirarry SffizY, katastroĘ budowlanej, cięzlriej lub
.clługofiwałej 

óhoroby, kaleótrra, śmierci rodzica lub opiekunów prawnych i
u'uid"go innego ,óu:o*iu' ktÓrę ma chmakter przypa&alły, nieplanowany,

nagtyi*pły*u na pogorszenie sĘ jego sytuacji materiatnej).

5. Formy zasiłków szkolnych

$10
L, ZasiłkJsz,kolne mogąbyć udzielane w formie:

1) pomocy *",,*Ęo .h*ukto". edrftacyjqrm f w s7-ęzególności w postaci:

a) zakupu podręcznikÓw szkolnycĘ
tl 

'"r..'p" 
przyńorów szkolnych, matęriałÓrr piśmiennicrych oraz, 

pofu'otiyy' iptryrr.ądów,w1m'aganych qr;zez szkołę do narrki.

2) świadc rrnia pi.oięhego na pokrycie wydatków nvtryanych z procesem

edukacyjnYm vcnia.

2. Wysokość zasiłku szko|nego ustalana jest indywidualnie dla każdego ucaria

wedfug zasad z wt.90ę ust. 3 ustawy systemie oświaĘ, w ra|eżności od:

1) iytuacji mateńalnej, w jakiej -na|azłsie uc1ń i jego rod-ina wsłrrte

zdaruenia1osowegó i uzasadnionych potzeb edukacyjnych ucnia,
2) hczby złażonychr'rmiosków.

ó. Tryb i sposÓb udzielania zasiłku szkolnego

$11
|. Zast\ęk szkolny prny?mawany jest na wriosek peholetlriego ucznia, jego

rodziców lub opiekuna prawnego' dyrektora szkoĘ, w której uęzptl' pobiera

naukę orazzurzędu.



7

f.w przypadku, gdy hczba vrmiosków o przynante rasików szkolnycĘ jest
wyŻsza od środków finansowych wydzielonych na ten cel, pierwszeństwo w
uzyskaniu zasitku mająvcdlowie o najnrisrych dochodach.

3. o zasiłek szkolny moina ubiegaó się w tenninie nie dłuzsrym nti dlrła
miesiące od wysĘlieniazóarzenia uzasadniającego tego zasiłku.

s12
1 . wanmkiem ubiegani a się prz.ez vęmia o udzielenie z.asifru szkolnego j est:

|) złożnnie wniosku stanowiącego zaŁączrik Nr 2 do niniejszego regulaminu,
f)dttącz.enie do wnio sku zaświ adczęh potwierdzaj ących trudną sytuacj ę

materialną acmia, o których mowa w $ 7 vst.7 pktz regulaminu,

2. w prrypadku ubiegania się o zasilek szkolny dla ucmia, którego rodzina
korzysta ze świadczefi pientężnych z pomocy społeczrej , ramiast zaśwndęzęnia
o wysokoŚci dochodÓw przedkłada się zaŚwiadczęnie o korzystaniu zę
Świadczeń pieniężnych z pomocy społecmej.

3. We wniosku lcrlezlr wskazać oczekiwaną formę, w jakiej ma być udzielony
zaslłększkolny otaz ce|e,na które ma być 1rz;ęzlnaezony rasrtek.

4.kzy ro4paĘwaniu wniosku o przyzllante zasiłku szkolnego stozuje się
odpowiednio przepisy $ 8 ust. 1 - 9 regulaminu.

5. w szczególnie uzasadnionych prz5padkach zasiłek sz"kolny może być
prTymany nięzaLeźnie od dochodu.

Rozdział3

Postanowienia końcorre

$13
1. Peholetni stlpendysta, jego rodzicę lub opiekunowie prarłmi zobaitąz-ani są
informorvać wójta o ustaniu ptzycryn' lffóre $tanowity podstawę przynarrura

st1pendium szkolnego ńezuftaęnie, nie pćłźntejjednak ntŻw terminie 7 dni od
dnia wysĘlienia tych okolicznoŚci.

2.|Jczęitfiaci prawo do otrrymywmia stypendium szko|nego, jeźn|i:

I)zaprzrstał spehiania kryterióu okreŚlonych w niniejsrym regularninie (np.

z nieusprawiedliwionych przy-cayn przsrwń naukę w szkole lub znstał.

slcreślony z hsĘ ucmiów),
2) stypendirxn szkolne zostało prayzrrane na podstawie sfułszowanych lub
nieważnych dokumentów potwteńnsących trudną sytuację materialną
rucaljra,



I
3) nie przedstawiono dokumentów (faktu{y' rachrmki) niezĘdnych do

tozLięzęnia stypendium szkolnego w terminie 2 miesięcy od dnia przymana
st5'pendium.

3. Wnioski złoiane od dnia wejścia w Ęcie niniejszego regulaminu
razpatrywanę będą zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

a. Wypłaty stypendirm szkolnego i zasiłku szko|nego dokonuje kasa Urzędu
Crreiny,

$14

7min,w regulaminie dokonuje sĘ w tr;ibie jego uchwalenia.


