Regulamin realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Elblągu

Na podstawie art. 90m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 104 § 2 k.p.a
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)
§1
Stypendium szkolne jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
1. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej wynikających z niskich dochodów w rodzinie.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
3. Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom, którzy systematycznie realizują
obowiązek szkolny.
§2
1. Stypendium szkolne wypłacane jest w dwa razy w roku szkolnym IX-XII oraz I-VI.
2. Stypendium szkolne przeznaczone jest w szczególności na zakup podręczników
szkolnych, przyborów i pomocy szkolnych oraz odzieży sportowej.
§3
1. Wnioskodawca, któremu przyznano stypendium szkolne otrzymuje decyzję, która
uprawnia go do realizacji pomocy o charakterze socjalnym.
2. Środki finansowe wpływają na konto Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Elblągu.
3. Wnioskodawca dokonuje bezgotówkowych zakupów we wskazanych przez placówkę
sklepach na terenie miasta Elbląg. Księgarnia szkolna Akapit, sklep odzieżowo –
obuwniczy Wiktoria, sklepy odzieżowe Multi Shop Hala Elzam, sklepy obuwnicze Rey,
sklep Aura, hurtownia odzieży Aga).
Realizacja stypendium we wskazanych sklepach może ulec zmianie.
§4
Wnioskodawca ma obowiązek rozliczyć się w terminie ze środków wskazanych w decyzji.
Nie rozliczenie się wnioskodawcy w terminie spowoduje, że środki zostaną oddane do
organu, który przyznaje stypendium.

POUCZENIE
Rodzinę w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14
z dn. 12.03.2004r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje
stypendium (placówkę, do której uczęszcza uczeń) o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium. (art. 90
ustawy o systemie oświaty
z dn. 7 września1991r.)

