
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Oskara Kolberga w Radomiu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
uczniom Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Regulamin opracowano w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 16 grudnia 2004r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2004 r.)
2. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256,

poz. 2572 i Nr 273, poz.2703) ze zmianami.

§1

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej.
1. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
- stypendium szkolne;
- zasiłek szkolny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
- stypendium arty styczno-naukowe;
- stypendium Rady Ministrów;
- stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

§2

Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze
socjalnym i motywacyjnym.

§3

Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

§4

Stypendium arystyczno-naukowe przyznawane są za wyniki w nauce i osiągnięcia muzyczne.
1. Stypendium artystyczno-naukowe przyznawane są uczniowi, który:

-uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w
którym przyznaje się to stypendium oraz dobrą frekwencję; - uzyskał tytuł laureata w
międzynarodowych, ogólnopolskich lub regionalnych konkursach i przeglądach
artystycznych;



- przestrzega regulamin szkoły i cechuje się wysoką kulturą osobistą;
- godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

    2. Stypendium artystyczno-naukowego nie udziela się uczniom klas I-III
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia i Szkoły Muzycznej I stopnia.

3. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. W skład komisji
wchodzą: wicedyrektor, kierownik sekcji, dwóch nauczycieli.
4. Z posiedzeń sporządza się protokół.
5. Średnią ocen, o której mowa w ust. l,ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
6. Wniosek o przyznanie stypendium artystyczno-naukowego składa:
- wychowawca klasy;
- nauczyciel przedmiotu głównego;
- kierownik sekcji;
- dyrektor szkoły, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią
dyrektorowi szkoły.
7. Stypendium artystyczno- naukowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).
8. Stypendium artystyczno - naukowe nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
9. Stypendium artystyczno - naukowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w
budżecie szkoły.

§5

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym
najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy
wyniki, co najmniej dobre.

§6

Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może
być przyznane uczniowi, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z
przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi międzynarodowego lub krajowego
konkursu artystycznego.

§7

Szczegółowy sposób i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów, o których mowa w §5 i §6
określa osobne rozporządzenie.

Regulamin wchodzi z dniem 1 stycznia 2008 roku. Uchwała
Rady Pedagogicznej z dnia 20 grudnia 2007 roku


