
PROCEDURA  PRZYZNAWANIA  POMOCY  MATERIALNEJ UCZNIOM
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W  BRODNICY

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 2730 art.90b ust1).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie państwa lub w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do
edukacji,  umożliwienia  pokonywania  barier  dostępu  do  edukacji  wynikających  z
trudnej sytuacji ucznia.

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję do spraw pomocy materialnej uczniom.
4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, pedagog i pracownik

administracji.
5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
6. komisja  rozpatruje  przyznanie  świadczenia  na  wniosek  ucznia,  jego  rodziców  lub

opiekunów, wychowawcy, pedagoga.
7. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.

§ 3 FORMY ŚWIADCZEŃ I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. Pomoc materialna przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej ucznia.
2. Formami pomocy są:

a) stypendium socjalne,
b) zasiłek losowy,
c) dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”,
d) dofinansowanie  dożywiania,  w  tym  posiłki  dla  dzieci  ze  świetlicy

środowiskowej),
e) zwolnienie z opłat na ubezpieczenie

3. Stypendium socjalne może być przyznane uczniowi, gdy dochód w rodzinie ucznia nie
przekracza  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  określonego w ustawie o
pomocy społecznej.

4. W uzasadnionych przypadkach komisja socjalna wnioskuje do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej o przyznanie zasiłku losowego.

5. Pomoc  w  formie  wyprawki  szkolnej  przysługuje  uczniowi,  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  tzw.  ,,  Wyprawka  szkolna”  oraz  na  podstawie
uchwały Rady Miejskiej.
Ogółem  spraw  w  zakresie  programu  ,,  Wyprawka  szkolna”  zajmuje  się  pedagog
szkolny. Informacje o pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, w tym
kryteria przyznawania pomocy są przekazywane nauczycielom, w tym wychowawcom
na  posiedzeniu  rady  pedagogicznej  oraz  umieszczane  na  tablicy  informacyjnej  w
szkole jak również  na stronie www .Wychowawcy i pedagog  przekazują informację
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rodzicom i uczniom. Rodzice  składają  wnioski  o dofinansowanie podręczników na
druku  przygotowanym  przez  pedagoga  i  zaakceptowanym  przez  dyrektora  szkoły.
Wnioski  są  rozpatrywane  na  posiedzeniu  komisji  ds.  przyznawania  pomocy
materialnej.  Adnotacja  o  decyzji  komisji  znajduje  się  na  każdym  wniosku.  Z
posiedzenia komisji sporządza się protokół oraz zbiorcze listy, które znajdują się w
dokumentacji pedagoga i w sekretariacie szkoły. Informacji o przyznaniu wyprawki
udziela  pedagog oraz sekretarz  szkoły.  Na podstawie  decyzji  komisji,  listy  wypłat
przygotowuje pedagog i przekazuje do do księgowej szkoły. Listy wypłat akceptuje
dyrektor, należną kwotę wypłaca rodzicom sekretarz szkoły.

6. Dożywianiem są objęci uczniowie, których rodzice (prawni opiekunowie) wystąpili z
wnioskiem do dyrektora szkoły i  spełniają kryteria określone w ustawie o pomocy
społecznej.  W tym zakresie szkoła współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej  :
miejskim i gminnym. Ogółem spraw w zakresie realizacji programu ,, Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” zajmuje się pedagog szkolny. Informacje o pomocy w formie
dożywiania, w tym kryteria przyznawania tej pomocy są przekazywane nauczycielom,
wychowawcom  na  posiedzeniu  rady  pedagogicznej  oraz  umieszczane  na  tablicy
informacyjnej  w  szkole  jak  również   na  stronie  www  .Wychowawcy  i  pedagog
przekazują informację rodzicom i uczniom. Rodzice składają wnioski o dożywianie na
druku  przygotowanym  przez  pedagoga  i  zaakceptowanym  przez  dyrektora  szkoły.
Wnioski  są  rozpatrywane  przez  Miejski  i  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej.
Adnotacja o decyzji  ośrodków pomocy  znajduje się na każdym wniosku. Szkolna
komisja ds. pomocy materialnej ma możliwość przyznania dodatkowo obiadów 10%
uczniom z ogólnej liczby objętych programem dożywiania w szkole. Z posiedzenia
komisji sporządza się protokół oraz zbiorcze listy, które znajdują się w dokumentacji
MOPS, GOPS, pedagoga , sekretariacie szkoły oraz firmie ,, Jedynka” zajmującej się
dożywianiem w szkole. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej. 

7. W  przypadku  rodzin  mających  trudną  sytuację  finansową  istnieje  możliwość
zwolnienia z opłat na ubezpieczenie, które pokrywa firma ubezpieczeniowa, w ramach
tzw. ubezpieczenia bezskładkowego.

8. Dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej korzystają z dożywiania ze środków
Brodnickiego Stowarzyszenia Oświatowego.

9. Pomoc  materialna  możliwa  jest  także  z  innych  instytucji,  jak  na  przykład:  PCK,
„Caritas” i inne.

Opracowanie: Krystyna Dżur, Jolanta Liżewska, Barbara Rochon, 

Brodnica, 16 grudnia 2013r.

Procedura została przedstawiona na posiedzeniu RP w dniu 27.01.2014r.
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