Załącznik Nr 1
do regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Algorytm ustalania wysokości stypendium szkolnego
1. Ustalona w Budżecie Miasta Płocka kwota przeznaczona na świadczenie pomocy materialnej o
charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych ( S) składa się z 95% dotacji celowej z
budżetu państwa (Sd) otrzymanej na podstawie art. 90r. ustawy oraz z 95% środków własnych
miasta (Sw) przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym (5% dotacji celowej i
5% środków własnych miasta przeznacza się na finansowanie zasiłków szkolnych oraz utworzenie
rezerwy na stypendia przyznawane na podstawie wniosków złożonych po terminach, o których
mowa w §14 ust. 3 regulaminu)
S=0,95 x (Sd + Sw)
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
S – całkowita kwota w budżecie miasta Płocka przeznaczona na finansowanie stypendiów
szkolnych;
Sd – kwota dotacji z budżetu państwa otrzymanej na podstawie art. 90r ustawy o systemie oświaty;
Sw – kwota środków własnych miasta przeznaczonych na finansowanie pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
2. Kwota (S) dzielona jest na dwie części:
1) w wysokości 6/10 x S = S1 – z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów szkolnych w
okresie styczeń – czerwiec;
2) w wysokości 4/10 x S = S2 - z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów szkolnych w
okresie wrzesień-grudzień lub październik-grudzień.
3. Dla każdego z okresów, o których mowa w ust. 2 ustala się wysokość miesięcznego pełnego
stypendium (maksymalnego) według wzorów:
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gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
Smax1, Smax2 – wysokości pełnego stypendium (maksymalnego) odpowiednio w okresie styczeń
– czerwiec albo wrzesień – grudzień;
S1, S2 – kwoty w budżecie miasta przeznaczone na finansowanie stypendiów szkolnych w
okresach odpowiednio styczeń – czerwiec albo wrzesień – grudzień;
n – liczba stypendystów z numerami porządkowymi „i” w okresie styczeń-czerwiec,
m - liczba stypendystów z numerami porządkowymi „j” w okresie wrzesień-grudzień,
Wi – wartość wskaźnika ustalonego i przypisanego i-temu stypendyście (z zakresu od 0,4 do1,0)
przez MKSS stanowiącego ułamek pełnego stypendium w okresie styczeń-czerwiec,
Wj – wartość wskaźnika ustalonego i przypisanego j-temu stypendyście (z zakresu od 0,4 do 1,0)
przez MKSS stanowiącego ułamek pełnego stypendium w okresie wrzesień grudzień,
Lmj – liczba miesięcy, na które przyznano stypendium i-temu stypendyście;
Lmj – liczba miesięcy, na które przyznano stypendium j-temu stypendyście;
4. W przypadku gdyby wyznaczona w sposób określony w ust. 3 wysokość Smax1 lub Smax2 była
większa od maksymalnej kwoty określonej art. 90d ust. 9 ustawy - odpowiednio parametry te
przyjmują wartość maksymalną dopuszczoną ustawą, natomiast o przeznaczeniu
niewykorzystanych na ten cel środków decyduje Prezydent Miasta Płocka w ramach swoich
uprawnień lub Rada Miasta Płocka.

2
5. MKSS ustala wartość wskaźników, o których mowa w ust. 3 biorąc pod uwagę wysokość
dochodu przypadającego na osobę w rodzinie stypendysty, występowanie okoliczności rodzinnych,
o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu oraz wysokość środków budżetu miasta i liczbę uczniów
spełniających kryteria według następujących zasad:
1) uczniowi, którego rodzina nie posiada żadnych dochodów przyznaje się pełne stypendium i
przypisuje się wskaźnik 1;
2) pozostałym uczniom przypisuje się wskaźniki od 0,4 do 1,0 włącznie w zależności od
dochodu na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności rodzinnych, o których mowa w § 4
ust. 2 regulaminu, według poniższej tabeli z zastrzeżeniem pkt 3:
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3) wartość wskaźników przypisanych poszczególnym uczniom winna być ustalona w taki
sposób, aby po przemnożeniu ich przez kwotę pełnego stypendium, o której mowa w ust. 3 –
wysokości stypendium przyznanych poszczególnym uczniom mieściły się w granicach
wyznaczonych art. 90d ust. 9 ustawy, w szczególności wartość najniższego, ustalonego
przez MKSS wskaźnika winna być tyle razy większa od 0,4, ile razy Smax1 lub Smax2 będą
odpowiednio mniejsze od maksymalnej kwoty ustalonej ustawą (art. 90d ust. 9);
6. W przypadku gdyby spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 okazało się niemożliwe
z powodu niedostatku środków finansowych przewidzianych w budżecie miasta – Prezydent
Miasta Płocka może obniżyć wysokość kryterium dochodowego i w rezultacie ograniczyć liczbę
stypendystów.
7. Wysokość stypendium i-tego lub j-tego stypendysty ustala się odpowiednio jako iloczyn:
Si = Wi x Smax1 lub Sj = Wj x Smax2
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
Si, – wysokość miesięcznego stypendium i-tego stypendysty w okresie styczeń-czerwiec;
Sj – wysokość miesięcznego stypendium j-tego stypendysty w okresie wrzesień-grudzień;
8. Ustalenie wielkości parametrów, o których mowa w ust. 1-6 winno nastąpić odpowiednio dla:
1) celów świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie styczeń –
czerwiec w terminie dwóch tygodni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji, o której
mowa w art. 90r. ustawy albo uchwalenia budżetu miasta na rok, w którym przyznawane
będą świadczenia albo zakończenia naboru wniosków w zależności od tego, które z tych
zdarzeń będzie późniejsze;
2) celów świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie wrzesień –
grudzień lub październik – grudzień w terminie do 31 października.
9. Ustalanie wysokości stypendiów przyznawanych na podstawie wniosków złożonych po
terminach wymaganych §14 ust. 3 regulaminu odbywa się z zachowaniem odpowiednio zasad i
kwot przyjętych dla okresów, o których mowa w ust. 3 algorytmu. Stypendia te finansowane są z
rezerwy, o której mowa w ust. 1 algorytmu.

