POMOC MATERIALNA W LXIV LO im. S. I. WITKIEWICZA „WITKACEGO”
W WARSZAWIE

W LXIV LO uczniowie spełniający określone warunki mogą
ubiegać się o pomoc materialną o charakterze:
Pomoc o charakterze socjalnym
Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mają prawo do ubiegania się o:
1. Stypendium Szkolne
2. Zasiłek Szkolny
3. Pomoc finansową z funduszy Rady Rodziców
4. Zwolnienie z opłat za posiłki
Ad.1
- wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny należy składad u pedagoga szkolnego
do 15 września
- zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego określone są w Ustawie o
Systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. oraz dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy
w Regulaminie o przyznawaniu pomocy materialnej
- decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego, w imieniu
Prezydenta Miasta wydaje Burmistrz Dzielnicy Żoliborz-dla uczniów zamieszkałych na terenie
m.st. Warszawy( dla uczniów spoza Warszawy decyzję podejmuje urząd gminy właściwy dla
miejsca zamieszkania)
Ad.2
-zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej
sytuacji materialnej i może byd wypłacany kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego
- zasady i warunki przyznawania zasiłku szkolnego określone są w Ustawie o
Systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. oraz dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy
w Regulaminie o przyznawaniu pomocy materialnej
-wniosek o zasiłek szkolny należy składad w ciągu dwóch miesięcy od daty zdarzenia
losowego u pedagoga szkolnego uczniowie mieszkający poza obszarem m.st. Warszawy w urzędzie
gminy właściwym dla miejsca zamieszkania
- decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego, w imieniu
Prezydenta Miasta wydaje Burmistrz Dzielnicy Żoliborz-dla uczniów zamieszkałych na terenie
m.st. Warszawy( dla uczniów spoza Warszawy decyzję podejmuje urząd gminy właściwy dla
miejsca zamieszkania)
Ad.3 - dofinansowanie wyjazdów na zimowe szkoły oraz wycieczki i wyjścia do kina i
teatru z Funduszu R.R
- wniosek o dofinansowanie należy składad do pedagoga szkolnego
- dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna prawnego
lub wychowawcy klasy
- dofinansowanie przyznaje się uczniowi , który przejściowo znalazł się w trudnej
sytuacji materialnej i może byd wypłacane kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego
- decyzję o przyznaniu lub odmowie podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu ze Szkolną
Komisją Stypendialną i Radą Rodziców

Ad.4 - zasady zwolnienia częściowego lub całkowitego z opłat za posiłek w stołówce szkolnej dla
uczniów, określa Zarządzenie NR 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.09.2008 r.
- o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłat za posiłki może ubiegad się uczeo, który
znalazł się w trudnej sytuacji materialnej a nie kwalifikuje się do pomocy w postaci bezpłatnych posiłków
finansowanych przez OPS
- wniosek o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłat za posiłki należy składad do
pedagoga szkolnego
- zwolnienie częściowe lub całkowite z opłat za posiłki jest przyznawane na wniosek
rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcy klasy
- decyzję o przyznaniu lub odmowie podejmuje Dyrektor Szkoły
POMOC O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
1. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje uczeo jeśli;
- osiąga średnią ocen 4,75 i ma bardzo dobrą ocenę z zachowania, brał udział w
olimpiadzie lub konkursie albo ma osiągnięcia sportowe
- stypendium za osiągnięcia przyznawane są na wniosek wychowawcy
- wysokośd stypendium ustala Dyrektor Szkoły
- decyzja podjęta przez Dyrektora w porozumieniu ze Szkolną Komisją Stypendialną jest
decyzją ostateczną
Obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. ( z późn. zm. – ostatnia z dn. 1.09.2019 r. )

