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REGULAMIN  PRZYZNAWANIA 

POMOCY MATERIALNEJ  UCZNIOM 

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz.60 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 

czerwca 2005r. (Dz. U. 2005 nr 106, poz. 890). 

4. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin ustala warunki korzystania z pomocy materialnej przez uczniów Zespołu Szkół 

Budowlanych w Bydgoszczy.  

2. Pomocą materialną dla uczniów zajmuje się Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej Uczniom 

powołana przez Dyrektora Szkoły.  

3. W skład komisji wchodzą:  

1) pedagog szkolny – jako przewodniczący i koordynujący pracę komisji; 

2) wicedyrektor; 

3) nauczyciel – wychowawca ucznia, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy materialnej;  

4) przedstawiciel Rady Rodziców, jeśli pomoc przyznawana jest z jej funduszu. 

 

§ 3 

Fundusze przyznawania pomocy materialnej 

1. Fundusze na pomoc materialną dla uczniów pochodzą ze środków przekazywanych przez organ 

prowadzący szkołę, Radę Rodziców, instytucje i organizacje oraz innych sponsorów.  

2.  Formami pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu paostwa lub budżetu właściwej 

jednostki samorządu terytorialnego  są:  

1) stypendium socjalne (szkolne);   

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

3) stypendium MEN dla wybitnie uzdolnionych uczniów; 

4)  inne formy określone w stosownych przepisach.  

3. Formą pomocy materialnej świadczoną z Rady Rodziców jest zasiłek losowy. 

 

§ 4 

Stypendium szkolne (socjalne) 

1. Stypendium szkolne może otrzymad uczeo znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występują 

okoliczności związane z bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, 

wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuoczo - wychowawczych,  
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alkoholizmem lub narkomanią, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. 

2. Miesięczna wysokośd dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może przekraczad netto wysokości najniższego wynagrodzenia 

ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Formy udzielania stypendium szkolnego:  

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach 

rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz 

innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na 

wycieczki szkolne i inne; 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup:  podręczników, 

lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu 

dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania 

fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę. 

 

§ 5 

Zasiłek losowy 

1. Formami pomocy materialnej świadczonej ze środków Rady Rodziców Zespołu Szkół 

Budowlanych w Bydgoszczy jest zasiłek losowy. 

2. Zasiłek losowy udziela się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, 

długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeo losowych). 

3. Zasiłek losowy może byd przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy 

rzeczowej, raz lub kilka razy w roku. 

4. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę sytuację materialną ucznia 

i ocenę skutków zdarzenia losowego. 

5. O zasiłek szkolny można ubiegad się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

6. Wniosek do Szkolnej Komisji ds. Pomocy Materialnej Uczniom o przyznanie zasiłku losowego dla 

ucznia składa : 

1) wychowawca klasy; 

2) rodzic / opiekun; 

3) pedagog szkolny. 

7. Uczeo (bądź jego opiekunowie prawni), któremu przyznano pomoc materialną z funduszu Rady 

Rodziców, zobowiązany jest do przedłożenia rachunku imiennego, bądź faktury VAT, jako 

dowodu zakupu określonych regulaminem rzeczy. Pieniądze wypłacone zostaną w wysokości, 

na jaką opiewa dowód zakupu, ale nie wyższej niż określiła to komisja.  

8. Dyrektor Szkoły może wystąpid  z wnioskiem o pozbawienie ucznia stypendium w przypadku 

rażącego naruszenia przez ucznia postanowieo Statutu Szkoły.  
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§ 6 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów  

oraz Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może byd przyznane uczniowi szkoły, której ukooczenie 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który 

otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen 

lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 

najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

2. Kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje Samorząd Uczniowski. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawiane są Radzie Pedagogicznej, 

która zatwierdza jednego kandydata po wnikliwym przeanalizowaniu wymogów.  

4. Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą byd 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych publicznych dla młodzieży lub 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w danym roku szkolnym 

uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, a zwłaszcza:  

1) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

ogólnopolskim lub turnieju; 

2) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub 

stowarzyszenie naukowe; 

3) uczeo szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego 

programu lub toku nauki; 

4) uczeo uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów  

w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 

przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania 

tych zajęd; 

5) uczeo, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym 

lub międzynarodowym. 

5. Rada Pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakooczeniu klasyfikacji rocznej, 

przedstawia kuratorowi oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego  

do spraw oświaty i wychowania 

 

§ 7 

Postanowienia koocowe 

1. Pomocą materialną dla uczniów województwa kujawsko - pomorskiego zajmuje się Referat 

Pomocy Materialnej dla uczniów, działający przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej w obecnym brzmieniu został uchwalony przez 

Radę Pedagogiczną 30.08.2019 i wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r. 


