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Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom  

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
 
 

§ 1 
 
  1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w 

budŜecie państwa lub budŜecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia róŜnic w dostępie do edukacji, 

umoŜliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 
ucznia, a takŜe wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

    3. Pomoc materialna przysługuje: 
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieŜy i 

dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia; 

    4. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 
    5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne 
2) zasiłek szkolny 
3) stypendia unijne 

    6. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
5) inne stypendia przyznawane przez organizacje i stowarzyszenia ( np. Widok ) 

  7.  Uczniowi moŜe być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i 
motywacyjnym. 

  8. Zasady przyznawania w/w stypendiów i zasiłku szkolnego określają stosowne regulaminy, które 
stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. 

 
  

§ 2 
 

Formami pomocy materialnej uczniom IV LO w Białymstoku, oprócz   wymienionych w § 1, mogą 
być niezaleŜnie : 
 
     1)  korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej – ze środków Rady Liceum 
     2)  zasiłek losowy – ze środków Rady Liceum 

 
§ 3 
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Świadczenia, o których mowa w § 2 przyznaje Szkolna Komisja do spraw Stypendiów Pomocy 
Materialnej Uczniom powoływana Zarządzeniem Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w 
Białymstoku na pisemny wniosek ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów, wychowawcy 
klasy lub pedagoga szkolnego. 

 
§ 4 

 
Wniosek, o którym mowa w §2 i §3 naleŜy składać w sekretariacie szkoły w terminie : 

1) Do końca sierpnia lub do końca stycznia w sprawie korzystania z posiłków w stołówce szkolnej 
2) Do końca września lub do końca stycznia w sprawie zasiłku losowego (w szczególnych 
sytuacjach na bieŜąco) 

 
§ 5 

 
1. Wniosek, o którym mowa w § 3 powinien być umotywowany . W przypadku ubiegania się o  

zasiłek losowy motywacja ta powinna dotyczyć sytuacji materialnej ucznia i być potwierdzona 
załączonym do wniosku zaświadczeniem o dochodach członków rodziny za pełny miesiąc 
poprzedzający złoŜenie wniosku . 

2. W sytuacji, gdy sytuacja materialna rodziny ucznia jest dobrzez znana wychowawcy klasy, 
Komisja moŜe odstąpić od wymogu załączenia zaświadczenia o dochodach . Decyzję w tej 
sprawie podejmuje zastępca przewodniczącego Komisji ( pedagog szkoły ) na wniosek 
wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii innych członków Komisji . 

 
§ 6 

 
1. Wysokość zasiłku losowego jest uzaleŜniona od ilości środków finansowych przeznaczonych na  
      ten cel w budŜecie Rady Liceum. 
2. Przyznanie uczniom prawa do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej zaleŜy od ilości osób 
Ŝywionych w stołówce szkolnej w danym roku szkolnym. W przypadku większej ilości 
wniosków,  niŜ ustalona na dany rok szkolny ilość osób Ŝywionych, przyznając prawo do 
korzystania z obiadów, Komisja bierze pod uwagę sytuację materialną ucznia na podstawie 
uzasadnienia do złoŜonego wniosku oraz wynik konsultacji z wychowawcą klasy ucznia. 

 
§ 7 

 
     Komisja  podejmuje swoje decyzje w formie uchwały i sporządza protokoły ze swoich posiedzeń . 
 

§ 8 
 
     Uchwały Komisji zatwierdza Dyrektor Szkoły. 
 

§ 9 
 

     Zmian w Regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły na wniosek Komisji, Przewodniczącego Komisji,    
     Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 
 

§ 10 
 
Regulamin jest załącznikiem do Zarządzenie nr 05 – 2006/07 z dnia 20 października 2006 r. Dyrektora  
IV  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  C.K.  Norwida w Białymstoku w sprawie ustalenia Regulaminu 
przyznawania pomocy materialnej uczniom i obowiązuje od dnia 23 października 2006r. 
 


