REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Nowy Dwór Gdański
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszkałym na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański.
2. Regulamin określa :
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§2
1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej
sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód na członka rodziny nie przekracza
kwoty 351 zł miesięcznie.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego.
3. Maksymalna, miesięczna wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości
dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi :
1) 128 zł – gdy dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nie przekracza
kwoty 100 złotych,
2) 112 zł – gdy dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nie przekracza
kwoty 200 złotych,
3) 96 zł – gdy dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nie przekracza
kwoty 300 złotych,
4) 73 zł – gdy dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nie przekracza
kwoty 351 złotych,
4. Stypendium szkolne udzielane jest w formie wypłaty gotówki w szkołach
podstawowych i gimnazjach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Gdańskim.
§ 3
Stypendium szkolne może być udzielane także w formie :
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w
tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup :
a) podręczników,
b) odzieży i obuwia sportowego,
c) przyborów szkolnych,
d) słowników i lektur szkolnych.
§4
Wniosek o przyznanie stypendium składa się na formularzu, do dnia 15 września danego roku
szkolnego.

§5
1. Stypendium szkolne w formie określonej w § 3 pkt 1 jest udzielane poprzez
bezpośrednią wpłatę środków na rzecz podmiotu, wobec którego uczeń jest
zobowiązany do uiszczenia należności.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej określonej w § 3 pkt 2, jest udzielane
poprzez zakup przez Gminę niezbędnych przedmiotów i przekazanie ich uczniowi.
3. W szczególnych przypadkach stypendium szkolne w formach określonych w § 3
może być udzielane poprzez refundacje poniesionych przez ucznia (jego rodzica lub
opiekuna) wydatków.
§6
Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę
Nowy Dwór Gdański w trybie art.90 r ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
§7
Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności :
a) pożaru,
b) kradzieży,
c) wypadku,
d) nagłej choroby w rodzinie,
e) śmierci członka rodziny,
f) utraty pracy rodziców.
§8
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie :
1) jednorazowego świadczenia pieniężnego,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – na zasadach określonych w § 3 ust. 1
i 2.
§9
1. Zasiłek szkolny przyznaje się w wysokości do 455 zł. O wysokości i formie zasiłku
szkolnego decyduje Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego na podstawie złożonego
wniosku, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

