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do Statutu Medycznego Studium Zawodowego  

ul. Szamarzewskiego 99 

60-568 P o z n a ń 

 
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ                      
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM DLA UCZNIÓW 

MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU 
 

 

§ 1 
 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów 

Medycznego Studium Zawodowego określa: 

1. Uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym, 

2. Charakter pomocy materialnej, 

3. Kryteria przyznawania pomocy materialnej oraz wysokość tej pomocy. 

 

 

§ 2 
 

1. Uczniom Medycznego Studium Zawodowego przysługuje prawo do pomocy materialnej 

o charakterze motywacyjnym w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budŜecie 

Studium. 

2. Środki na pomoc materialną przyznaje organ prowadzący studium, tzn. Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 
 

Pomoc materialna przysługuje uczniom studium do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej 

jednak, niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia. 

 

 

§ 4 
 

1. Pomoc materialna ma charakter motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 
a) stypendia za wyniki w nauce lub  

b) za osiągnięcia sportowe. 

§ 5 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce moŜna przyznać uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 
ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się 
stypendium. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe moŜna przyznać uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym. 



 

3. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie przysługuje uczniowi, który 

podlegał karom, o których mowa w §18 Statutu Szkoły, w ciągu semestru, za który 

przyznawane jest stypendium. 

4. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie moŜe uzyskać uczeń, który 

zaliczył semestr warunkowo. 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły            

w ramach środków przyznanych na ten cel w budŜecie Studium. 

6. 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 

uczeń zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń moŜe 

ubiegać się nie wcześniej niŜ po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki. 

 

 

§ 7 
 

Komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły. 

 

 

§ 8 
 

Średnią ocen, o której mowa w § 5, pkt. 1 ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

 

 

§ 9 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie moŜe przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów                 

z dnia 11 sierpnia 2009 r. §1 pkt. 3 (Dz.U. Nr 129, poz. 1058) 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 

oraz w porozumieniu z organem prowadzącym studium i opinii samorządu 

uczniowskiego. 

 

 

§ 10 
 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia, tj. 23 stycznia 2009 roku. 

 
 
 
 
 
 


