
          17.05.2005r. 
Załącznik nr 3 

do Statutu Gimnazjum nr 4 w Gdyni 
 

Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych 
 dla uczniów  Gimnazjum Nr 4 

 
 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenia RM z 04.08.1993r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania 
i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74/93, poz. 
350). 

2. Regulamin przyznawania stypendiów Miasta Gdyni z dnia 03.09.1992r. 
3. Regulamin przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni 
z dnia 23 marca 2005r. 

4. Statut Gimnazjum Nr 4 w Gdyni. 
 

§ 1 
 

1. Formami pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu państwa, gminy oraz 
pozyskanych przez szkołę są: 

a) stypendium szkolne 
b) zasiłek szkolny 
c) stypendium miasta Gdyni 
d) stypendium za wyniki w nauce 
e) korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej 
f) podręczniki szkolne (wypożyczanie z biblioteki) 
g) przybory szkolne 
h) paczki świąteczne 
i) wypoczynek letni i zimowy 
 

2. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.  
 

§  2 
 

1. Kryteria przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa 
szczegółowo Regulamin przyznawania i przekazywania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na 
terenie Gdyni, przyjęty przez Radę Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2005r. 

 
2. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie: 

 
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach 

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

b) w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym 
w szczególności zakupu podręczników. 

 
3. Termin i miejsce składania wniosków określa w/w Regulamin. 
 



§  3 
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane po pierwszym roku nauki. 
2. Kryteria i warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce szczegółowo określa 

„Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum Nr 
4 w Gdyni”. 

 
§  4 

 
1. Uczeń wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia może być całkowicie lub 

częściowo zwolniony z opłaty za obiady. 
2. Kryteria i warunki przyznawania bezpłatnych obiadów szczegółowo określa 

„Regulamin przyznawania bezpłatnych obiadów dla uczniów Gimnazjum Nr 4 
w Gdyni” 

 
§ 5 

 
Pomoc socjalna przyznawana jest uczniom zgodnie z w/w regulaminami oraz z następującymi 
kryteriami: 

1. Dochód na jedną osobę w rodzinie jest niższy od połowy najniższego miesięcznego 
wynagrodzenia w kraju. 

2. Matka lub ojciec samotnie wychowuje dzieci i znajduje w trudnej sytuacji materialnej. 
3. Rodzina jest uznana za niewydolną wychowawczo. 
4. Rodzina jest uznana za patologiczną ze względu na alkoholizm lub inne czynniki nie 

sprzyjające prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowaniu dziecka w środowisku 
rodzinnym lub rówieśniczym. 

5. Rodzina jest wielodzietna o niskich dochodach. 
 

§  6 
 

1. Świadczenia, o których mowa w par. 1 przyznaje się na okres nie dłuższy niż od 
września do czerwca danego roku szkolnego. 

 
§  7 

 
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 p. a), b), c) przyznaje Komisja powołana przez 

Prezydenta Miasta Gdyni. 
2. Świadczenia, o których mowa w § 1 p. d), e), f), g), h), i) przyznaje Zespół 

Opiekuńczo-Wychowawczy Szkoły. 
3. Zespół na okres roku szkolnego powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Szkoły i Rady Pedagogicznej. 
4. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej Zespół przyjmuje od: wychowawców klas, 

pedagoga szkolnego, rodziców, uczniów, prawnych opiekunów. 
5. Uchwały Zespołu zatwierdza dyrektor szkoły. 
6. Z każdego posiedzenia zespołu sporządza się protokół. 
 
 

§  8 
 

1. Świadczenia socjalne przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel w budżecie szkoły otrzymanych z budżetu miasta, DOPS-u, Szkolnego Koła 
TPD i pozyskanych sponsorów. 

 


