Załącznik 9

Regulamin przyznawania stypendium szkolnego
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym
I. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen w okresie
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium, natomiast za osiągnięcia sportowe może
być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej międzyszkolnym.
II. O przyznanie stypendium szkolnego za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może ubiegać się
uczeń/słuchacz nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po
upływie terminu, o którym wyżej mowa.
III. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej, która
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
IV. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady
Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w ramach środków przyznanych
przez w/w organ na ten cel w budżecie szkoły. Stypendium szkolne jest wypłacane raz w okresie i nie
może przekraczać sumy stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z nia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
V. Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który we
współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzyszkolnym uzyskał jedno z trzech pierwszych miejsc.
VI. Uczniowi może być przyznane jednocześnie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
VII. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń/ słuchacz, który w okresie poprzedzającym
okres, w którym przyznaje się stypendium nie otrzymał ocen niedostatecznych.
VIII. Wypłata świadczeń stypendialnych może zostać wstrzymana w przypadku rażącego naruszenia
regulaminu szkolnego lub ogólnie przyjętych norm społecznych.
IX. Komisja Stypendialna zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
Kryteria przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
1. We wszystkich typach szkół kończących się maturą stypendium za wyniki w nauce może być przyznane
uczniowi/ słuchaczowi, który uzyskał średnią ocen w okresie co najmniej 4,50, poprzedzającym okres,
w którym przyznaje się to stypendium.
W szkołach branżowych, stypendium za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń , który uzyskał
średnia ocen co najmniej 4,00.
2. W przypadku kiedy nie będzie osób z wyżej podanymi średnimi ocen za wyniki w nauce stypendium
otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnia ocen w danej szkole. W związku z powyższym
kwota stypendium będzie wypłacana po drugim okresie.
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3. Osoby, które przekroczyły wymaganą średnią ocen za wyniki w nauce w pierwszej kolejności otrzymują
stypendium szkolne w wysokości nie mniej niż 100,00 zł (sto złotych), jeżeli pozwolą na to środki
przewidziane na ten cel.
4. W przypadku kiedy większa liczba osób będzie posiadała taka samą średnią to przeznaczamy kwotę
stypendium proporcjonalnie do średniej uczniów, którzy przekroczą próg średniej. Jeżeli w drugim
uczniowie uzyskają wysoką średnią ocen za wyniki w nauce, przekraczając w ten sposób wymagany
próg średniej ocen, to stypendium szkolne w pierwszej kolejności otrzymują w/w uczniowie.
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