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Szkolny regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów

1. Formami pomocy materialnej z jakiej mogą korzystać uczniowie Liceum są:
a. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, 

internacie, na stancji
b. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkolnej
c. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dojazdu do szkoły
d. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników 

szkolnych
e. całkowite pokrycie kosztów ubezpieczenia szkolnego
f. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów wycieczek szkolnych
g. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów balu studniówkowego
h. paczka świąteczna ( finansowana przez TPD lub PCK lub prywatnych 

sponsorów)
i. stypendium szkolne
j. zasiłek szkolny
k. dofinansowanie  zakupu podręczników –„Wyprawka szkolna”
l. zasiłek Szkolnego Koła PCK
m. zasiłek Szkolnego Koła TPD
n. stypendium Fundacji Sojuszników II Liceum „ARBUZY”
o. Nagroda Prezesa Fundacji Sojuszników II Liceum „ARBUZY”
p. stypendium „Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole”
q. Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci dla uczniów mających 

znaczące osiągnięcia i chcących pracować nad swoim rozwojem.
r. stypendium socjalne dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z 

najuboższych rodzin, wypłacane przez jednostki samorządu terytorialnego 
(urząd miasta, urząd gminy)

s. stypendium Prezesa Rady Ministrów 
t. Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego
u. Stypendium naukowo –socjalne dla maturzystów,  Programu Stypendiów 

Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
v. stypendium Ministra Edukacji Narodowej
w. Nagroda im. S. Żeromskiego ( finansowana przez Radę Rodziców)
x. Nagroda Przewodniczącego Rady Rodziców za działalność na rzecz szkoły

i środowiska  (finansowana przez Radę Rodziców)
y. Stypendia o zasięgu ogólnopolskim różnych fundacji lub osób prywatnych,

2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów wymienionych w podpunktach  a. – g. 
finansowane  jest z funduszu Szkolnego Koła TPD, PCK, z Funduszu 
Pomocowego Rady Rodziców oraz przez  prywatnych sponsorów.

3. Zasiłki szkolne lub stypendia szkolne mogą być przyznane przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej zgodnie z regulaminem udzielania pomocy „Stypendia i 
zasiłki szkolne” uchwalonym przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego. 
Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 rodzice,
 opiekunowie prawni uczniów,
 pełnoletni uczniowie,
 dyrektor szkoły
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4. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dotyczy uczniów Liceum
 słabowidzących,
 uczniów niesłyszących,
 uczniów słabosłyszących,
 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

5. Kandydata do stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla 
utalentowanej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin, typuje Rada 
Pedagogiczna

6. Kandydatów do Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego typuje Rada 
Pedagogiczna

7. Kandydata do Nagrody im. Stefana Żeromskiego typuje Rada Pedagogiczna
8. Kandydata do Nagrody Przewodniczącego Rady Rodziców typuje Samorząd 

Uczniowski a zatwierdza Rada Pedagogiczna.
9. Kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawanego uczniowi, 

który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole
średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy , a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre,  typuje 
Samorząd Uczniowski  a zatwierdza Rada Pedagogiczna

10. Kandydatów do stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawanego 
wybitnie zdolnym uczniom typuje Rada Pedagogiczna 

11. Szkolna Komisja Stypendialna podejmuje działania w kierunku pozyskiwania dla 
uczniów naszej szkoły wszelkich form pomocy kierowanej do młodzieży przez 
różne instytucje i organizacje pozaszkolne.

22 czerwca 2015r. Szkolny Zespół Wychowawczy pozytywnie zaopiniował w/w regulamin.

Przewodnicząca Zespołu:
Jolanta Jaros
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