Regulamin przyznawania pomocy materialnej – WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu

Załącznik nr 4
do Statutu Medycznego Studium Zawodowego
ul. Szamarzewskiego 99
60-568 P o z n a ń

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM DLA SŁUCHACZY
MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU
UL. SZAMARZEWSKIEGO 99
§1
1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla słuchaczy
Medycznego Studium Zawodowego określa:
1) słuchaczy uprawnionych do korzystania z pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym,
2) charakter pomocy materialnej,
3) kryteria przyznawania pomocy materialnej oraz wysokość tej pomocy.
§2
1. Słuchaczom Medycznego Studium Zawodowego przysługuje prawo do pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach środków przeznaczonych na ten cel z
Funduszu Stypendialnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
2. Środki na pomoc materialną przyznaje organ prowadzący szkołę.
§3
1. Pomoc materialna przysługuje słuchaczom studium do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej jednak, niż do ukończenia 24 roku życia.
§4
1. Pomoc materialna ma charakter motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendia za wyniki w nauce,
2) za osiągnięcia sportowe.
§5
1. Stypendium za wyniki w nauce można przyznać słuchaczowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje
się stypendium.
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2. Stypendium za osiągnięcia sportowe można przyznać słuchaczowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym.
3. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie przysługuje słuchaczowi, który
podlegał karom, o których mowa w §25 Statutu Studium w Poznaniu, w ciągu semestru, za
który przyznawane jest stypendium.
4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły
w ramach środków przyznanych na ten cel z Funduszu Stypendialnego Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie
(semestrze).
§6
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa
Słuchacz zgodnie z wzorami dołączonymi do regulaminu.
2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe Słuchacz może
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki.
§7
1. Komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły.
§8
1. Średnią ocen, o której mowa w § 5, ust. 1 ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej.
§9
1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 31 lipca 2018 §1 pkt 4 ppkt. b) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz
wysokości świadczeń rodzinnych.
2. Wielkość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.
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Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1
Medyczne Studium Zawodowe
ul. Szamarzewskiego 99
60-568 Poznań

Poznań, dnia ……...………...

Komisja stypendialna
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
Na podstawie art. 90g ust. 8 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst
jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1481) wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
PESEL…………………………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………...
Imiona rodziców………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania:
Ulica………………………………………………..nr domu…………nr mieszkania…………
Kod pocztowy…………………….poczta……………………..miejscowość………………….
Powiat……………………………………województwo……………………………………….
Kierunek…………………………………………………………………………………………
W okresie………………………………………….uzyskałe(a)m średnią………………….......
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

…………………………….
(podpis opiekuna)

……………………………..
(podpis wnioskującego)

Nr konta
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Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1
Medyczne Studium Zawodowe
ul. Szamarzewskiego 99
60-568 Poznań

Poznań, dnia ……...………...

Komisja stypendialna
Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 90g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1481) wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia
sportowe:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
PESEL…………………………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………...
Imiona rodziców………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania:
Ulica………………………………………………..nr domu…………nr mieszkania…………
Kod pocztowy…………………….poczta……………………..miejscowość………………….
Powiat……………………………………województwo……………………………………….
Kierunek…………………………………………………………………………………………
W okresie……………………………………..………….uzyskałe(a)m następujące wyniki we
współzawodnictwie sportowym………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
(opisać osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………….
(podpis opiekuna)

……………………………..
(podpis wnioskującego)

Nr konta:
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