Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.)
§1
Szkoła może udzielić stypendium za:
- wyniki w nauce,
- osiągnięcia sportowe.
§2
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.)
Stypendium - rozumie się przez to stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt. 1 ustawy.
§3
Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę w ramach
środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
Stypendium może być przyznane w zróżnicowanych kwotach w zależności od
osiągniętych wyników w nauce lub osiągnięć sportowych.
§4
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane
uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu przez niego pierwszego semestru
nauki.
§5
Stypendium za wyniki sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w semestrze
poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
§6
Dyrektor szkoły do dnia 1 września każdego roku szkolnego powołuje Szkolną
Komisję Stypendialną.
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§7
Średnią ocen o której mowa w art. 90g ust. 2 ustawy oraz inne warunki
otrzymania stypendium ustala Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego do dnia 30 września.
§8
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca składa do Komisji Stypendialnej najpóźniej tydzień przed
posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej oceny semestralne lub
końcoworoczne.
§9
Komisja stypendialna przekazuje wniosek wraz ze swoim uzasadnieniem dyrektorowi szkoły do dnia poprzedzającego posiedzenie Rady Pedagogicznej
zatwierdzającej oceny semestralne lub końcoworoczne.
§10
Wzór wniosku stanowi zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.
§11
Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
§12
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§13
Regulamin wchodzi w życie 1 września 2007 r.
§14
Po konsultacji z Samorządem Uczniowskim i zaopiniowaniem przez Radę Pedagogiczną ustalono średnią ocen nie mniej niż 4,50 i co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania jako podstawę do ubiegania się o stypendium za
wyniki w nauce.
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