
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ 

uczniom Liceum Ogólnokształcącego Nr XI we Wrocławiu 

 

 

 
Podstawa prawna: 

1.  Rozdział 8a ustawy z dn. 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) 
 
 
 

§ 1 
 

Pomoc materialną w formie stypendiów uczniowskich przyznaje dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
Nr XI we Wrocławiu (zwanego dalej Liceum) na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów lub 
wychowawcy klasy, w porozumieniu ze szkolną komisją ds. pomocy materialnej, po uzyskaniu 
środków finansowych przyznanych na ten cel przez uprawnione organa i instytucje. 
 
 

§ 2 
 

Komisja ds. pomocy materialnej (zwana dalej „komisją”) powoływana jest przez dyrektora liceum na 
okres danego roku szkolnego, na pierwszym przed rozpoczęciem roku szkolnego posiedzeniu rady 
pedagogicznej i za jej zgodą, najdalej do dn. 20 września. 
W skład komisji wchodzą: 

 dyrektor liceum 

 pedagog szkolny 

 psycholog szkolny 

 nauczyciele wskazani przez dyrektora 
 
 

§ 3 
 

Pomoc materialną dla uczniów stanowią: 
1. Stypendium socjalne 
2. Stypendium socjalne dla wyrównania szans młodzieży z terenów wiejskich 
3. Zasiłek losowy 
4. Stypendium (premia) za wyniki w nauce 

 
 
 
 
 
 

§ 4 
 

Komisja przyznaje stosowne świadczenie w formie uchwały, którą zatwierdza dyrektor liceum.  
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 
 
 

§ 5 
 

O przyznanie pomocy materialnej (z § 3, pkt 1,3,4) może ubiegać się uczeń spełniający określone w 
niniejszym regulaminie warunki, którego dochód miesięczny w rodzinie nie przekracza 300 zł na 
osobę, zaś o przyznaniu stypendium z § 3 pkt 2 stanowią odrębne przepisy, ujęte w odpowiednich 
regulaminach. 



1. Stypendium socjalne przyznawane jest w pełnej lub częściowej wysokości. Pełna wysokość 
stypendium wynosi dwukrotność zasiłku rodzinnego, częściowa wysokość stanowi od 30 do 
80 % stypendium w pełnej wysokości. 
Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy w roku szkolnym. W przypadku ucznia 
kończącego szkołę, ostatnia rata stypendium wypłacana jest za miesiąc, w którym uczeń 
kończy szkołę. 

2. Stypendium szkolne dla młodzieży z terenów wiejskich, znajdującej się w trudnej sytuacji 
materialnej, przyznawane jest dwa razy w roku, w wysokości do dwóch najniższych zasiłków 
rodzinnych. 

3. Zasiłek losowy przyznawany jest uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji 
materialnej. Może być przyznane jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego 
Zasiłek losowy nie może być wyższy niż pięciokrotność najniższego zasiłku rodzinnego. 

4. Stypendium (premia) za wyniki w nauce może być przyznane po pierwszym roku nauki 
uczniowi, który uzyskał średnią ocen za poprzedni semestr nie niższą niż 4,5 oraz wzorową 
ocenę ze sprawowania. Wysokość tego stypendium stanowi dwukrotność najniższego zasiłku 
rodzinnego i wypłacane jest jednorazowo w semestrze następującym po semestrze, w którym 
uczeń spełnił określone regulaminem warunki. Premię za wyniki w nauce przyznaje dyrektor 
liceum na wniosek wychowawcy, składany na klasyfikacyjnych posiedzeniach rady 
pedagogicznej. 

 
 

§ 6 
 

Wnioski o przyznanie stypendiów zawierać muszą pisemne oświadczenie rodziców o liczbie osób w 
rodzinie żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wysokości dochodów finansowych za 
okres 3-ch miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku. 

1. Do dochodów rodziny wlicza się, po potrąceniu podatku: 

 aktualne wynagrodzenie, łącznie z premiami, dodatkami funkcyjnymi, stażowymi i 
innymi dodatkami,  

 należności alimentacyjne, 

 zasiłki rodzinne, 

 zasiłki wychowawcze, 

 renty i emerytury pobierane przez członków rodziny 
2. Do dochodów rodziny nie wlicza się: 

 zasiłków jednorazowych, 

 zasiłków pielęgnacyjnych, 

 renty z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidzkiej lub po osiągnięciu 75 roku życia 
 
 

§ 7 
 

Tryb składania wniosków: 
1. Uczeń składa w terminie od 1 września do 20 września na ręce pedagoga szkolnego pobrane 
wcześniej i wypełnione przez rodziców kwestionariusze stypendialne i pisemne oświadczenie 
rodziców o wysokości dochodów rodziny. 
2. Do dnia 30 września komisja rozpatruje wnioski złożone przez uczniów. 
3. Stypendia wypłacane są w terminie 10 dni od uzyskania funduszy na ten cel. 
 
 
 
 

§ 8 
 

Dyrektor Liceum na wniosek komisji lub z własnej inicjatywy, w porozumieniu z komisją, może: 
1. Odmówić przyznania wszystkich lub niektórych świadczeń pomocy materialnej uczniowi 

powtarzającemu rok szkolny na czas powtarzanego roku. 
2. Pozbawić świadczeń ucznia, otrzymującego stypendium z § 3 pkt 1,3 lub 4, postępującego 

niezgodnie ze Statutem Liceum Nr XI, w trybie natychmiastowym. 
3. Pozbawić wszystkich lub niektórych świadczeń ucznia, który na koniec I semestru uzyskał 

jedna lub więcej ocen niedostatecznych lub niższą niż poprawna ocenę z zachowania. 



 
 

§ 9 
 

Wszelkie zmiany dotyczące treści niniejszego regulaminu mogą być sformułowane w formie aneksów 
do regulaminu. 
 
 
  

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 14/2019 dnia 13.09.2019 
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