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Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom 
Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni 

 
 
Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04. sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, 
form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów 
(Dz.U. nr 74\93,poz.350 z późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 14.01.2003r. w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów (Dz.U. Nr 13, poz.133 z 
2003r.)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.07.2002r.(Dz.U. Nr 111,poz.970 z 
2002r) 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.02.2004r. w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasie I szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2004\2005 (Dz.U. Nr 67,poz.329 z 1996r. z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 33 ust.2 Ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społeczej (Dz.U. Nr 64,poz.414 z 
1998r.) 
 

I. Uczniom Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni może być przyznane: 
        

1. bezpłatne lub częściowo  odpłatne korzystanie z posiłków w stołówce 
szkolnej 

2. wyprawka szkolna dla uczniów klas I  wg kryteriów MOPS 
3. stypendium szkolne 
4. zasiłek szkolny 

 
II. Uczniowi może być przyznawane jedno lub kilka świadczeń jednocześnie w 

zależności od jego sytuacji materialnej. 
 

III. Bezpłatne lub częściowo odpłatne korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej 
 

1. Uczeń wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia może być 
całkowicie lub częściowo zwolniony z opłaty za korzystanie z obiadów w 
stołówce szkolnej. 

2. Częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej może 
wynosić od 30%-80% ustalonej opłaty. 

3. Wysokość opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej ustala dyrektor 
szkoły. 

4. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie ze stołówki 
szkolnej może być przyznane na okres nie dłuższy niż od  września do 
czerwca danego roku szkolnego. 

5. Informację o zwolnieniu całkowitym lub częściowym ucznia za opłaty 
otrzymuje rodzic, wychowawca i nauczyciel świetlicy 

 
IV. Wyprawka szkolna dla uczniów klas I wg kryteriów MOPS 
V. Stypendium szkolne, zasiłek szkolny. 

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

- stypendium szkolne 
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- zasiłek szkolny 
3. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o 

charakterze socjalnym i motywacyjnym. 
4. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej wynikającej: 
- z niskich dochodów na osobę w rodzinie 
- gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba 
- wielodzietność 
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 
- alkoholizm, narkomania 
- rodzina niepełna 

5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w 

zajęciach edukacyjny, w tym wyrównawczych, wykraczających 
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a 
także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 

- Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w 
szczególności zakupu podręczników 

- Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 
być wyższa niż 316 zł netto. 

VI. Świadczenia przyznaje szkolna komisja do spraw pomocy materialnej zwana  
komisją – na wniosek rodziców, opiekunów, wychowawcy lub pedagoga 
szkolnego. 

VII. Uchwałę komisji zatwierdza dyrektor szkoły. 
VIII. Komisje powołuje dyrektor szkoły. 
IX. Posiedzenia komisji odbywają się w zależności od potrzeb ,z posiedzenia 

komisji sporządza się protokół, sprawozdania z działalności komisji 
przedstawiane są dyrekcji szkoły na koniec roku szkolnego. 

X. Świadczenia przyznaje się w ramach środków przeznaczonych na ten cel w 
budżecie szkoły oraz ze środków otrzymanych dodatkowo z Urzędu Miasta 
Gdyni, Rady Rodziców, Rady Dzielnicy Leszczynki oraz funduszy 
pozyskanych od sponsorów i innych. 

XI. Kryteria przyznawania świadczeń. 
1. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od sytuacji materialnej ucznia 
2. Podstawą przyznania świadczenia jest podanie z uzasadnieniem oraz 

zaświadczenie o dochodach rodziny. 
 
  


