
Załącznik nr 7 
 
 

 

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  STYPENDIÓW 

 

 
1. Pomoc materialna, przyznawana w szkole, ma charakter socjalny  

i motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

a. stypendium szkolne, 

b. zasiłek szkolny. 

3. Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest 

stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

4. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze 

socjalnym i motywacyjnym. 

5. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi, który uzyskał 

wysoka średnia ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym 

przyznaje się to stypendium. 

6. Średnią ocen, o której mowa w punkcie 5, ustala komisja stypendialna, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

7. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniowi, który 

uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 

najmniej międzyszkolnym. 

8. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III oraz 

uczniom klas IV do ukończenia I semestru nauki. 

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III. 

10. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe wychowawca klasy składa komisji stypendialnej, która przekazuje 

wniosek wraz ze swoja opinią dyrektorowi szkoły. 
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11. Skład komisji stypendialnej, o której mowa w punkcie 10: 

a. pedagog szkolny, 

b. opiekun samorządu klas I – III, 

c. opiekun samorządu klas IV – VI. 

12. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest 

raz w semestrze. 

13. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady 

pedagogicznej oraz w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Żoliborz Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

14. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach 

środków przyznawanych na ten cel w budżecie przez Urząd Dzielnicy 

Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy. 

15. Stypendia szkolne przyznawane są uczniom: 

a. znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

b. pochodzącym z rodzin niepełnych. 

16. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

a. całkowitego lub częściowego pokrycia 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, 

b. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności 

zakupu podręczników. 

17. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia 

pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie 

stypendium w formach, o których mowa w punkcie 16, nie jest celowe. 

18. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września 

do czerwca w danym roku szkolnym. 
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19. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo. 

20. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

21. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, 

niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

22. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa 

miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

23. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest na podstawie 

regulaminu uchwalonego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. 

24. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje 

burmistrz Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy. 

25. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na 

wniosek; 

a. rodziców, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, 

b. dyrektora szkoły. 

26. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również 

udzielane z urzędu. 

27. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym zawiera w szczególności: 

a. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, 

b. miejsce zamieszkania ucznia, 

c. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym 

zaświadczenie o wysokości dochodów, za zastrzeżeniem punktu 28, 

d. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna. 

28. W przypadku o ubieganie się o stypendium szkolne dla ucznia, którego 

rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 
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zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie  

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

29. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 

danego roku szkolnego. 

30. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne obowiązani są 

niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu 

przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

31. Przepis punktu 30 stosuje się także do dyrektora szkoły. 
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