Załącznik do uchwały
Nr XXIII(134)2005
Rady Gminy Kaczory
z dnia 31 marca 2005 r.

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia
szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Kaczory uczniom
szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w

danym roku

szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy
dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne

uzupełnienie stypendium

stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie
oświaty.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150 zł (I grupa),
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 150 zł i nie
przekraczający 250 zł (II grupa),
3) dochód miesięczny na członka rodziny wyższy niż 250 zł i nie przekraczający
316 zł (III grupa).
3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 100 zł.
4. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej
wynosi do:
1) przy I grupie – 80 %,
2) przy II grupie – 70 %,
3) przy III grupie – 60 %
stypendium w pełnej wysokości.

§ 4. 1.Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych
niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.
2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku
szkolnym przekroczyć

1120

zł,

a

w

przypadku słuchaczy kolegiów

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb
społecznych - kwoty 1008 zł.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakupu podręczników,
3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania,
4) świadczenia pieniężnego.

Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15
września danego roku szkolnego w Szkole Podstawowej dla uczniów
odpowiednich

szkół

podstawowych

oraz

w

sekretariacie

Gimnazjum

Publicznego w Kaczorach, dla uczniów tego gimnazjum i uczniów innych szkół,
za potwierdzeniem odbioru, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych, wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w
Kaczorach - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest
realizowane poprzez refundację całkowitą lub częściową należności za udział
ucznia w zajęciach edukacyjnych po przedstawieniu przez ucznia dowodu
wpłaty należności na rzecz podmiotu zajęcia te realizującego.
2. Stypendium szkolne w formie, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane
poprzez refundacje całkowitą lub częściową po przedstawieniu przez ucznia
dowodu zapłaty należności.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez
całkowity lub częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkoły położonej poza
miejscem zamieszkania ucznia, albo opłaty za internat, bursę po okazaniu
dowodu wpłaty należności.
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 jest wypłacane w formie
gotówkowej, w kasie Urzędu Gminy, w godzinach 9.00-14.00 lub przekazywane
w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy za
pisemną zgodą wnioskodawcy.

§ 8. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenia Gminy Kaczory będzie realizowana do wysokości dotacji otrzymanej
z budżetu państwa.

Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5 % dotacji
celowej otrzymanej przez Gminę Kaczory w trybie art. 90r. ust. 3 ustawy o
systemie oświaty.

§ 10. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w
szczególności :
1) pożar domu, lokalu mieszkalnego lub inne zniszczenie zabudowań
mieszkalnych,
2) zgon rodzica lub opiekuna prawnego dziecka,
3) wypadek w komunikacji, w którym uczeń poniósł uszczerbek na zdrowiu.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie
Urzędu Gminy w Kaczorach.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia
indywidualnie.

