Zał cznik do Uchwały
nr 0151/XLVIII/908/06
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2006 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA TYCHY

POSTANOWIENIA WST PNE
§1
Regulamin okre la:
1) sposób ustalania wysoko ci stypendium szkolnego,
2) formy w jakich udziela si stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§2
Ilekro w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie si przez to ustaw z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n. zm. ),
2) kryterium dochodowym - rozumie si przez to miesi czn wysoko
dochodu
na osob w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó n. zm.),
3) kwocie zasiłku rodzinnego - rozumie si przez to kwot , o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó n. zm.),
4) szkole - rozumie si przez to szkoł publiczn i niepubliczn , kolegium i o rodek,
o których mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie o wiaty.

SPOSÓB USTALANIA WYSOKO CI STYPENDIUM SZKOLNEGO
§3
1. Wysoko
stypendium szkolnego w ka dym przypadku ustala si indywidualnie,
w oparciu o art. 90d ust 1 ustawy oraz w zale no ci od wysoko ci dochodu w rodzinie
ucznia, o którym mowa w art. 90d ust 7 ustawy.
2. W celu ustalenia wysoko ci stypendium szkolnego zalicza si uczniów do nast puj cych
grup dochodowych:
1) Grupa A: dochód na jednego członka rodziny do 30% kryterium dochodowego,
2) Grupa B: dochód na jednego członka rodziny powy ej 30% do 60% kryterium
dochodowego,
3) Grupa C: dochód na jednego członka rodziny powy ej 60% do 100% kryterium
dochodowego.
3. Wysoko stypendium szkolnego zale na od zakwalifikowania ucznia ubiegaj cego si
o stypendium do grupy dochodowej okre lonej w ust. 2, przedstawia si nast puj co:
1) Grupa A: od 100 % kwoty zasiłku rodzinnego,
2) Grupa B: od 90 % kwoty zasiłku rodzinnego,
3) Grupa C: od 80 % kwoty zasiłku rodzinnego.

4. Wysoko stypendium szkolnego, ustalona na zasadach okre lonych w ust. 3, mo e by
zwi kszona o co najwy ej 10% zasiłku rodzinnego, za ka dy warunek i okoliczno
rodzinn , o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, jednak e ł cznie nie wi cej ni 50 %.
5. Przyznanie wiadczenia oraz okre lenie jego wysoko ci odbywa si w ramach wysoko ci
dotacji otrzymanej z bud etu pa stwa na dofinansowanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Tychów oraz wysoko ci
rodków własnych przeznaczonych na ten cel w bud ecie Miasta Tychy.

FORMY W JAKICH UDZIELA SI STYPENDIUM SZKOLNE
§4
Stypendium szkolne mo e by udzielane w jednej lub kilku z nast puj cych form:
1. Całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów udziału w zaj ciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczaj cych poza zaj cia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zaj ciach edukacyjnych realizowanych
poza szkoł , a w szczególno ci w dodatkowych zaj ciach nauki j zyków obcych,
zaj ciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zaj ciach
poszerzaj cych wiedz i umiej tno ci ucznia, a tak e całkowite lub cz ciowe pokrycie
kosztów zwi zanych z wyjazdem ródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”,
wyjazdem na wycieczk przedmiotow , uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach
teatralnych lub projekcjach filmowych.
2. Całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów poniesionych na pomoc rzeczow
o charakterze edukacyjnym w tym w szczególno ci na zakup podr czników, lektur,
słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy
realizacji cie ek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium,
a tak e na zakup:
1) zeszytów, przyborów szkolnych,
2) plecaka szkolnego – tornistra,
3) stroju sportowego na zaj ciach wychowania fizycznego,
4) kalkulatora,
5) innego rodzaju pomocy edukacyjnych.
3. Całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów zwi zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, a w szczególno ci kosztów dojazdu do szkoły rodkami
komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz
wy ywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
§5
1. Stypendium szkolne mo e by przyznane uczniowi w sytuacji okre lonej w art. 90d ust.1
ustawy.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego nale y składa do Dyrektora Miejskiego
Zarz du O wiaty w Tychach.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego nale y składa :
1) w przypadku uczniów szkół w terminie od 1 wrze nia danego roku szkolnego,
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2) w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie od 1 pa dziernika danego roku
szkolnego,
do dnia okre lonego odpowiednio w art. 90n ust. 6 ustawy.
Do wniosku nale y doł czy dokumenty potwierdzaj ce zasadno
przyznania
stypendium szkolnego.
We wniosku o przyznanie stypendium szkolnego ucze powinien wskaza po dan
form pomocy.
Stypendium szkolne, przyznane w formie wiadczenia pieni nego, o którym mowa
w art. 90d ust. 5 ustawy, wypłacone b dzie przelewem, na wskazany we wniosku
rachunek bankowy lub w kasie wskazanej w decyzji o przyznaniu stypendium. Terminy
wypłat okre lone b d w decyzji o przyznaniu stypendium.
Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu
wypłacane b dzie na podstawie przedstawienia dokumentu finansowego potwierdzaj cego
fakt poniesienia wydatków na te cele. Za dokument finansowy rozumie si : imienn
faktur VAT, imienny dowód wpłaty oraz imienny rachunek. Refundacja wypłacana
b dzie przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub w kasie wskazanej
w decyzji o przyznaniu stypendium.

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
§6
1. Zasiłek szkolny mo e by przyznany uczniowi w sytuacji okre lonej w art. 90e ust. 1
ustawy.
2. Do wniosku nale y doł czy dokumenty potwierdzaj ce wyst pienie zdarzenia losowego.
3. We wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego ucze powinien wskaza uzasadnienie
i po dan form pomocy.
4. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj cymi otrzymanie zasiłku szkolnego s
w szczególno ci:
1) kl ski
ywiołowe i inne zdarzenia powoduj ce pogorszenie warunków
egzystencjalnych ucznia i jego rodziny,
2) zgon członka - ywiciela rodziny,
3) utrata pracy ze sta em, co najmniej pi cioletnim.
5. Zapisy § 5 pkt. 6 - 7 maj odpowiednie zastosowanie do przyznanych form zasiłku
szkolnego.
6. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego nale y składa do Dyrektora Miejskiego Zarz du
O wiaty w Tychach.
7. Zasiłek szkolny przyznaje si oceniaj c sytuacj materialn ucznia indywidualnie.

