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Положення 

 про встановлення матеріальної допомоги та заохочення у роботі учнів 

Ізюмського професійного ліцею. 

 

 Призначення, розмір матеріальної допомоги та заохочення у роботі 

учнів в ліцеї здійснюється в межах частини стипендіального фонду, 

передбаченого на ці цілі. 

 

 При призначенні матеріальної допомоги та заохочення у роботі 

враховується: 

- відношення учнів до виконання своїх обов’язків,  

- успіхи  в навчанні, 

- участь у громадській, спортивній діяльності, 

- дотримання вимог внутрішнього розпорядку, 

- матеріальне становище, тощо. 

 Конкретний розмір матеріальної допомоги та матеріального заохочення 

визначається стипендіальною комісією ліцею щорічно, в межах доведених 

лімітів.  

 В призначенні розміру матеріальної допомоги та заохочення учнів 

стипендіальна комісія керується такими критеріями: 

Показники матеріальної допомоги та заохочення Розмір 

(відсотків 

мінімальної 

ординарної 

(звичайної) 

стипендії): 

1. За навчальний рік: До 160 

* за високі показники в навчанні  до 40 

* за активну участь у громадській роботі в межах ліцею до 40 

* за активну участь в громадській роботі в межах області до 40 

* з метою підвищення життєвого рівня до 40 

2. За півріччя До 80 

* за високі показники в навчанні  до 20 

* за активну участь у громадській роботі в межах ліцею до 20 

* за активну участь в громадській роботі в межах області до 20 

* з метою підвищення життєвого рівня до 20 



3. За місяць До 60 

* за високі показники в навчанні  до 10 

* за активну участь у громадській роботі в межах ліцею до 10 

* за активну участь в громадській роботі в межах області до 10 

* з метою підвищення життєвого рівня до 10 

 

Громадська робота учнів включає участь в спортивних змаганнях, 

культурно масових заходах, олімпіадах, конкурсах з предметів та професій на 

першість ліцею, області а також всі заходи передбачені в плані роботи ліцею 

на навчальний рік. 

Заохочення встановлюється стипендіальною комісією за підсумками 

роботи ліцею за місяць, півріччя, навчальний рік. Матеріальна допомога 

призначається стипендіальною комісією по мірі необхідності. 

 

Підстави для нарахування учням матеріальної допомоги: 

- хвороба учня, потреба в придбанні ліків, медикаментів, 

- тяжке матеріальне становище учня, 

- поховання членів родини, 

- оздоровлення учня, 

- інші поважні причини. 

 

Підтвердженням необхідності надання матеріальної допомоги учневі 

може бути: 

- довідка про доходи родини, чи інші підтверджуючі документи, 

- подання майстра виробничого навчання або класного керівника, 

- акт обстеження житлово – побутових умов родини учня (складають 

майстер виробничого навчання, класний керівник, голова батьківського 

комітету навчальної групи), 

- заява учня про надання матеріальної допомоги. 

У виключному випадку матеріальна допомога може надаватися учню, 

що не атестований не більше ніж з двох предметів, та не має пропусків занять 

без поважних причин. 

Додаткова матеріальна допомога учням – сиротам, та учням 

позбавленим батьківського піклування може надаватись згідно чинного 

законодавства. 
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