Zał cznik
do uchwały
Nr XXX/203/2005r.
Rady Miejskiej
w Pleszewie

Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pleszew
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo e by udzielana jako:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
2. Regulamin okre la:
1) sposób ustalania wysoko ci stypendium szkolnego,
2) formy udzielania stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie przyznawana jest pomoc
materialna uczniom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie
o wiaty, maj cych miejsce zamieszkania na terenie miasta i gminy Pleszew.
Sposób ustalania wysoko ci stypendium szkolnego
§ 2. 1.Wysoko

miesi cznego stypendium szkolnego okre la suma kwoty wynikaj cej

z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowi cej uzupełnienie stypendium
stosownie do okoliczno ci przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie o wiaty.
2.Ustala si nast puj ce grupy dochodowe i kwoty wynikaj ce z zakwalifikowania
ucznia, bior c pod uwag dochód miesi czny na członka rodziny:
Dochód miesi czny na 1 osob :
Grupa
dochodowa
- do kwoty 100,00 zł
I
II

- wy szy ni 100,00 zł a nie przekraczaj cy
316,00 zł

Wysoko

stypendium

50,00 zł
45,00 zł

3. Kwota stanowi ca uzupełnienie, którym mowa w ust. 1, nie mo e by wy sza ni
20,00 zł.

4. Wysoko

stypendium nie mo e przekroczy w danym roku szkolnym kwoty

1120,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów j zyków
obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych kwoty 1008,00 zł.
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 3. Stypendium szkolne mo e by przyznane w jednej lub kilku z nast puj cych form:
1) całkowitego lub cz ciowego pokrycia kosztów udziału w zaj ciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj cych poza zaj cia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak e udziału w zaj ciach
edukacyjnych realizowanych poza szkoł

( wycieczki edukacyjne, nauka

j zyków obcych),
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno ci
zakupu podr czników, innych dodatkowych opłat i wydatków zwi zanych
ci le z realizacj procesu dydaktycznego, (słowniki, encyklopedie, obuwie
i strój sportowy, zeszyty, materiały pi miennicze, oprogramowanie,
dofinansowanie do zakupu komputera),
3) pokrycia kosztów zwi zanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
j zyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych (całkowite lub
cz ciowe pokrycie kosztów: zakwaterowania w bursie lub internacie,
posiłków w stołówce szkoły lub internatu, zwi zanych z transportem
do i ze szkoły rodkami komunikacji publicznej),
4)

wiadczenia pieni nego,
w okresie zaj

wypłacanego comiesi cznie uprawnionemu

szkolnych, je eli Burmistrz uzna, e udzielenie stypendium

w formach wymienionych w pkt 1 –3 nie jest mo liwe.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa si w Biurze Obsługi Szkół
Samorz dowych w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63 –300 Pleszew.
2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 3 pkt. 1 jest realizowane poprzez
zapłat nale no ci za udział ucznia w zaj ciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy podmiotu organizuj cego te zaj cia.
3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidziane w § 3 pkt. 2, jest udzielane
poprzez dostarczenie uczniowi do r k własnych lub za po rednictwem szkoły,
do której ucz szcza, podr czników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez
szkoł

lub poprzez refundacj

wydatków zwi zanych z pobieraniem nauki

po przedstawieniu dokumentów potwierdzaj cych poniesienie danego wydatku.

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 pkt 3, jest udzielane poprzez zwrot kosztów
biletów za dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez
sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowo ci poło enia
szkoły po przedstawieniu rachunków dokumentuj cego te wydatki.
5. Wszelkie dokumenty niezb dne do wypłaty stypendiów nale y składa do dnia 10
ka dego miesi ca.
6. Refundacja wydatków, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz wypłata wiadczenia
pieni nego, o którym mowa w § 3 pkt. 4 odbywa si b dzie co miesi c w kasie
Urz du Miasta i Gminy w Pleszewie zgodnie z ustalonym harmonogramem wypłat
podanym do publicznej wiadomo ci na tablicy ogłosze

Urz du Miasta i Gminy

Pleszew.
7. Stypendia szkolne przyznawane s na okres jednego semestru dla:
1) uczniów od wrze nia do stycznia i od lutego do czerwca danego roku szkolnego,
2) słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j zyków
obcych, kolegiów pracowników słu b społecznych od pa dziernika do stycznia
i od stycznia do ko ca roku szkolnego.
8. W przypadku ucznia lub słuchacza ko cz cego nauk , ostatnie stypendium wypłaca
si za miesi c, w którym uko czył on nauk .
9. Wysoko

stypendium na dany semestr ustala Burmistrz.

10. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszcz dno cioworozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemn zgod wnioskodawcy.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 5. 1. Zasiłek szkolny mo e by przyznany uczniowi znajduj cemu si przej ciowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny mo e by przyznany w formie:
1)

wiadczenia pieni nego na pokrycie wydatków zwi zanych
z procesem edukacyjnym,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
3. Zasiłek losowy przyznaje si raz lub kilka razy w roku niezale nie od stypendium
szkolnego.
4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa si w Biurze Obsługi Szkół
Samorz dowych w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63 – 300 Pleszew w terminie nie
dłu szym ni dwa miesi ce od wyst pienia zdarzenia uzasadniaj cego udzielenie
pomocy.

5. Zdarzeniami uzasadniaj cymi przyznanie zasiłku s :
1) po ar,
2) kl ska ywiołowa,
3) kradzie ,
4) inne zdarzenia losowe.
6. Zasiłki szkolne przyznaje Burmistrz.
7. Zasiłek szkolny wypłacany jest w ci gu 14 dni od zło enia wniosku.
Postanowienia ko cowe
§ 6. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje si , gdy stypendysta:
1) przerwał nauk w szkole,
2) został skre lony z listy uczniów,
3) przestał spełnia kryteria wymienione w § 2.
4) nie realizuje obowi zku szkolnego b d nauki dłu ej ni 1 miesi c z winy
le cej po stronie ucznia.
2.

Rodzice ucznia lub pełnoletni ucze

otrzymuj cy stypendium szkolne s

zobowi zani niezwłocznie powiadomi

Burmistrza o ustaniu przyczyn, które

stanowiły podstaw przyznania stypendium szkolnego.
3.

Nale no ci z tytułu nienale nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj
ci gni ciu w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w administracji.

4.

Wysoko

nale no ci podlegaj cej zwrotowi oraz termin zwrotu tej nale no ci ustala

si w drodze decyzji administracyjnej.
5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza je eli

danie zwrotu wydatków na udzielone

stypendium szkolne w cało ci lub w cz ci stanowiłoby dla osoby zobowi zanej
nadmierne obci enie lub te niweczyłoby skutki udzielanej pomocy Burmistrz, mo e
odst pi od
6.

dania takiego zwrotu.

Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w okre lonej wysoko ci lub odmowy
przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofni cia pomocy słu y odwołanie.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maj zastosowanie przepisy
ustawy o systemie o wiaty.

