REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO
I SPORTOWEGO
Podstawa prawna:



Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty z późniejszymi
zmianami,
Statut I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Tomasza Zana we Wschowie
Zasady ogólne funduszu stypendialnego

1. Celem Stypendium jest wyróżnianie i wspomaganie finansowe
najlepszych uczniów I LO we Wschowie.
2. Stypendia są wypłacane raz w semestrze, w wysokości nie większej niż
112 złotych.
3. Stypendium posiada formę okolicznościowego dyplomu i wypłaty
pieniężnej.
4. Stypendium jest przyznawane na jeden semestr.
Komisja Stypendialna
1. Komisję przydzielającą stypendia tworzy Komisja Stypendialna, w
posiedzeniu, której mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego i Rady Rodziców.
2. Stypendia aprobowane są decyzją Rady Pedagogicznej, podjętej zwykłą
większością głosów w obecności połowy jej członków.
3. Wnioski o stypendia wypełniają wychowawcy klas i składają je
dyrektorowi szkoły w sekretariacie szkoły.
4. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba prezentują wnioski na
posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
5. Zebrania Komisji Stypendialnej przydzielającej stypendia są
protokołowane.
6. O otrzymaniu przez ucznia stypendium wychowawca informuje jego
rodziców.
Zasady i kryteria przyznawania stypendium
1. Przyjmuje się dwustopniowy tryb przyznawania stypendium: etap
pierwszy – wnioskowanie i nominowanie, etap drugi – wyłonienie
stypendystów.
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2. Stypendium jest przyznawane wyłącznie za wysokie osiągnięcia naukowe
lub sportowe i nie ma charakteru socjalnego.
3. Ostatecznym terminem składania wniosków jest dzień posiedzenia
klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej kończącej semestr.
4. Wnioski o stypendia są rozpatrywane w terminie dwóch tygodni od
kończącego semestr posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej.
5. Termin i formę wręczenia stypendium określa dyrektor szkoły.
6. Stypendium za wysokie wyniki w nauce może otrzymać każdy uczeń,
który spełnia następujące warunki:
a) prezentuje wzorową postawę uczniowską,
b) uzyskał na zakończenie semestru średnią ocen 5,0 i wyższą lub
uzyskał tytuł finalisty( laureata) etapu centralnego olimpiady
przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego.
7. Stypendium za wyniki osiągane w sporcie może otrzymać uczeń, który
spełnia następujące warunki:
a) uzyskuje wysokie osiągnięcia na szczeblu ponadpowiatowym,
b) prezentuje właściwą (zachowanie bdb i wz) postawę uczniowską,
c) jest sportowym liderem,
d) systematycznie
uczestniczy
w
sportowych
zajęciach
pozalekcyjnych,
e) cechuje go niezawodność i odpowiedzialność.
8. W przypadku zbiegu uprawnień ucznia do obu rodzajów stypendiów,
Komisja Stypendialna decyduje, które stypendium otrzyma stypendysta.
9. W przypadku, gdy stypendysta w roku szkolnym, na który zostało mu
przyznane stypendium, rażąco opuści się w nauce, bądź też jego
postawa będzie niezgodna z regulaminem szkoły, Komisja
Stypendialna, na wniosek Rady Pedagogicznej, może takiemu uczniowi
cofnąć stypendium.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
2. We wszystkich sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem
rozstrzyga dyrektor szkoły.
3. Od decyzji Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej w sprawie
stypendium przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
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