REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA
WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I
ARTYSTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

§1
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
powinien być złożony przewodniczącemu komisji stypendialnej w terminie 5 dni przed
posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej semestralne lub końcoworoczne wyniki
nauczania.
2. Wniosek złożony po terminie nie jest rozpatrywany chyba że inaczej zadecyduje dyrektor.
3. Wniosek składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli przedmiotowych.
4. Potrzebę udzielenia stypendium może zgłosić przewodniczącemu komisji stypendialnej
nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń uzyskał na olimpiadach i konkursach przedmiotowych
dobre wyniki, świadczące o jego wyjątkowym zaangażowaniu.
5. Wzór wniosku opracuje dyrektor szkoły.
§2

1. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może odbywać się
podczas uroczystej akademii podsumowującej semestr, w obecności uczniów, nauczycieli,
rodziców i zaproszonych gości.
2. Absolwenci otrzymują stypendium w dniu ukończenia nauki.
3. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najwyższe wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe.
§3
1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
a) uzyskał średnią ocen klasyfikującą go w pierwszej dziesiątce wśród uczniów szkoły
podstawowej lub gimnazjum
b) otrzymał wzorową ocenę z zachowania
§4
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę
dobrą z zachowania oraz spełnił jeden z warunków:
a) uzyskał najwyższe wyniki (tj. do III miejsca włącznie) w indywidualnym współzawodnictwie
sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym.
b) był członkiem drużyny która uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
rejonowym.

§5
Stypendium może być przyznane uczniowi który nie spełnia warunków określonych w §4 ale
ma wybitne osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
§6
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium jeżeli:
1.Otrzymał naganę dyrektora szkoły przewidzianą w statucie szkoły.
2.Poza terenem szkoły zachowywał się w sposób niegodny narażając dobre imię szkoły.
§7
1. Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala dyrektor szkoły w drodze odrębnych
zarządzeń, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie
finansowym szkoły z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania
stypendium.
2. Dyrektor ma możliwość ograniczenia liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania
stypendium bez podania przyczyny.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19.05.2009r

