
                                                                                        Załącznik nr 2 do Statutu 

                                                                        Zespołu Szkół Morskich 

im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu  

 

 

                             REGULAMIN  I  TRYB  PRZYZNAWANIA  

                   I  WYPŁACANIA  POMOCY  MATERIALNEJ 

                                           DLA  UCZNIÓW  
 

§1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel    w budżecie państwa, z Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej, Budżecie Starostwa 

powiatowego lub ze środków unijnych.              

 §2. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny. 

 §3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny, 

3) stypendium z funduszu Unii Europejskiej w celu wyrównania szans edukacyjnych 

uczniów. 

§4. Świadczeniami pomocy materialnej  o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

3) stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, 

4) stypendium Starosty Kołobrzeskiego.   

§5. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń równocześnie. 

 

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny 

§6. Stypendium szkolne, zasiłek szkolny może być przyznany zgodnie z regulaminem 

instytucji przyznającej określoną formę pomocy. 

§7.  Stypendium szkolne lub zasiłek szkolny przyznawane są na wniosek ucznia, jego 

rodziców, prawnych opiekunów do odpowiedniej instytucji. Na wniosek wychowawcy klasy, 

rodziców lub ucznia szkoła pomaga w sporządzeniu dokumentacji celem przedłożenia go do 

instytucji wypłacającej świadczenie socjalne.  

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

§8. 1.  Stypendium za wyniki w nauce  może być przyznane uczniowi, który uzyskał  średnią 

ocen 4,5 i wyższą oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. 

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce  lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen co 

najmniej 4,0 i wyższą, ocenę z zachowania co najmniej dobrą, a wyniki sportowe to 

osiągnięcia  na szczeblu  co najmniej wojewódzkim. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz                       

w semestrze.  

5.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe stanowi dwukrotność zasiłku 

rodzinnego. 

6.  Stypendium za wyniki w nauce lub  za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

         

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 



§9.1.Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu  uczniowi                                           

w poszczególnych szkołach, wchodzących w skład Zespołu  Szkół  Morskich w Kołobrzegu, 

który spełnił warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem, uzyskując 

przy tym w danej szkole najwyższą średnią ocenę. 

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi na okres od września do  

czerwca  danego roku szkolnego.  

3. Kandydatów do stypendium typuje Samorząd Uczniowski. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem przedstawia się Radzie Szkoły   

do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

5. Rada Szkoły zatwierdza jednego kandydata do stypendium z każdej szkoły wchodzącej                         

w skład Zespołu Szkół Morskich. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez Radę Szkoły, Dyrektor Szkoły  

przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. 

7. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach : 

a) pierwsza do 30 listopada, za okres od września do grudnia, 

b) druga do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. 

8. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca wojewoda zachodniopomorski. 

 

Stypendium  Starosty  Kołobrzeskiego 

 

§10. 1. Stypendium Starosty Kołobrzeskiego przyznaje się jednemu uczniowi w Zespole 

Szkół Morskich w Kołobrzegu. 

2. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnił warunki do otrzymania 

świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co 

najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej stopień celujący i jest: 

a) laureatem krajowej lub wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub turnieju, 

b) laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję lub 

stowarzyszenie naukowe, a z pozostałych przedmiotów uzyskał stopnie co najmniej 

dobre. 

3.Kandydatów do stypendium typuje Samorząd Uczniowski. 

4.Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia się Radzie Szkoły  do 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

5.Rada Szkoły zatwierdza jednego kandydata. 

6.Dyrektor Szkoły w terminie do10 lipca przedstawia Staroście Kołobrzeskiemu kandydata 

zatwierdzonego przez Radę Szkoły. 

 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

§11. 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być 

przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: 

  1)  laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 

  2)  laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową 

lub stowarzyszenie naukowe; 

  3)  uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce 

według indywidualnego programu lub toku nauki; 

  4)  uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na 

podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie 

uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach 

zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć; 



  5)  uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu krajowym lub międzynarodowym. 

2.  Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia przedstawia kuratorowi oświaty Rada 

Pedagogiczna szkoły, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji 

rocznej i po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, jeżeli została powołana, w terminie: 

  1)  do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów 

klas programowo najwyższych; 

  2)  do 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas. 

 

§12. Stypendium szkolne, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe                           

i zasiłek szkolny przyznawane są tylko w przypadku posiadania środków budżetowych przez 

organ prowadzący szkołę. 

§13. O stypendia  wyrównawcze z funduszu Unii Europejskiej w celu wyrównania szans 

edukacyjnych uczniów mogą ubiegać się wszyscy uczniowie ZSM,  którzy spełniają kryteria 

określone w regulaminie przyznawania tego rodzaju pomocy. 

§14. Stypendium unijne  może być  odebrane uczniowi, z mocy § 8 ust. 1 Regulaminu 

przyznawania stypendium wyrównawczego Unii Europejskiej Powiatu Kołobrzeskiego  jako 

instytucji prowadzącej obsługę tego programu, w  przypadku: 

1) opuszczenia w jednym z okresów rozliczeniowych przewidzianych                                 

w regulaminie: 

a)  4 godzin bez usprawiedliwienia w dwóch kolejnych miesiącach, 

b)  6 godzin bez usprawiedliwienia w trzech kolejnych miesiącach, 

2) niezłożenia oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele 

edukacyjne w przewidzianym terminie, 

3) powtarzania roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych 

potwierdzonych przez szkołę, 

4) przerwania nauki w szkole, 

5) skreślenia z listy uczniów, 

6) zmiany warunków stanowiących o przyznaniu stypendium 

wymienionych w § 3 wspominanego wcześniej  regulaminu. 

 


