Regulamin
Przyznawania stypendiów za naukę lub osiągnięcia sportowe w Zespole
Szkół Technicznych w Olecku
Na podstawie art. 90g pkt od 1 do 11 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) wprowadza się
niniejszy regulamin zaopiniowany przez samorząd szkolny 3 marca 2009r. i zatwierdzony na
posiedzeniu rady pedagogicznej 3 marca 2009r.
1. Szkoła udziela stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na warunkach
określonych w regulaminie.
Stypendium jest wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi
osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w
nauce lub sporcie.
2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
3. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, kierując się również zasadami:
a) kwotę przyznanych środków dzieli się na dwie równe części,
b) połowa środków wypłacana jest w postaci stypendium za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe po pierwszym semestrze roku szkolnego,
c) druga część środków wypłacana jest po drugim semestrze roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym organ prowadzący przyznał środki na ten cel w
budżecie szkoły.
4. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składają
wychowawcy klas do komisji stypendialnej nie później niż 7 dni po terminie rady
klasyfikacyjnej śródrocznej lub końcoworocznej.
5. Komisja stypendialna opiniuje wnioski wychowawców i przedkłada je dyrektorowi szkoły
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, w skład której wchodzą:
a) pedagog szkolny,
b) dwóch nauczycieli nie pełniących funkcji wychowawcy,
c) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor.

7. Do zadań komisji stypendialnej należy:
a) ustalanie średniej oceny, o której mowa w pkt. 8 i przedstawienie jej
do zaopiniowania radzie pedagogicznej.
b) opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w
nauce lub osiągnięcia sportowe,
c) przekazywanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły.
Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
8. Decyzję o przyznaniu stypendium dyrektor szkoły podejmuje i ogłasza do wiadomości
odpowiednio w marcu dla stypendium przyznawanych po klasyfikacji śródrocznej i we
wrześniu dla stypendium przyznawanych po klasyfikacji końcoworocznej.
9. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom szkoły, którzy uzyskali
odpowiednio najwyższe średnie ocen w danym typie szkoły w semestrze poprzedzającym
semestr, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może
być przyznane uczniom szkoły, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym w semestrze poprzedzającym semestr,
w którym przyznaje się stypendium, z zastrzeżeniem punktu 14.
10. Uczeń ubiegający się lub korzystający ze stypendium Prezesa Rady Ministrów lub
ministra właściwego do spraw oświaty nie może ubiegać się jednocześnie o stypendium za
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektora szkoły.
12. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze. Wypłata stypendium odbywa się w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o przyznaniu
stypendium, w formie uzgodnionej przez dyrektora szkoły z rodzicami lub prawnymi
opiekunami ucznia, któremu przyznano stypendium.
13. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium naukowego
lub sportowego w przypadku:
a) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,
b) rażąco nieodpowiedzialnego zachowania się ucznia lub jego nagannej
postawy moralno-etycznej,
c) nieusprawiedliwionej nieobecności na treningach lub zawodach
sportowych.
Decyzja dyrektora szkoły o cofnięciu stypendium jest ostateczna i nieodwołalna.
14. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe określone są w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 będącymi integralną częścią
niniejszego regulaminu.
15. Zapisy punktu 4 niniejszego regulaminu nie są obowiązujące do przyznania stypendium
za 1 semestr roku szkolnego 2008/2009.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

