Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 12//2020
Zarządu Stowarzyszenia
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych
w Gąsawie
§ 1. Zasady niniejsze określają warunki oraz tryb przyznawania stypendium naukowego dla uczniów
Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie prowadzonym przez Gąsawskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej przyjętego w drodze
Uchwały Nr …../2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.
§ 2. Ilekroć w zasadach jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie;
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt. 1.
§ 3.1. Program realizowany jest poprzez:
1) przyznanie stypendium dla uczniów klas pierwszych, drugich , trzecich i czwartych bez ostatniego
semestru w czteroletnim cyklu kształcenia i piątych bez ostatniego semestru w pięcioletnim cyklu
kształcenia (Niepubliczne Technikum Zawodowe), dla klas pierwszych , drugich i trzecich bez
ostatniego semestru w trzyletnim cyklu kształcenia i czwartych bez ostatniego semestru w
czteroletnim cyklu kształcenia (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące) oraz dla klas pierwszych,
drugich i trzecich bez ostatniego semestru ( Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia) .
2. Uczniowie klas pierwszych w celu otrzymania stypendium w I semestrze muszą spełniać
następujące kryteria:
1) uzyskać w ostatnim roku nauki w gimnazjum/ szkole podstawowej średnią ocen nie niższą niż 4,0.
2) uzyskać w ostatnim roku nauki w gimnazjum/ szkole podstawowej co najmniej ocenę bardzo
dobrą z zachowania
3. Warunkiem otrzymywania stypendium przez kolejne semestry w okresie stypendialnym jest:
1) nieopuszczenie bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej
2) uzyskanie po I ,a następnie po II semestrze nauki średniej ocen w wysokości nie mniejszej niż 4,0.
3) uzyskanie na semestr co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania
4. Weryfikacji prawa do stypendium w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1) dokonuje Komisja
stypendialna po zakończeniu każdego miesiąca, natomiast w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2
po zakończeniu I i II semestru.
5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w:
1) ust. 3 pkt 1 powoduje utratę prawa do stypendium za dany miesiąc;
2) ust. 3 pkt 2 powoduje utratę prawa do stypendium w danym semestrze;
6. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku otrzymania nagany Dyrektora szkoły oraz w
przypadku nieuregulowania opłat szkolnych. Utrata prawa następuje od miesiąca, w którym nagana
została udzielona.
§ 4.1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia klasy pierwszej występuje jego
rodzic/opiekun prawny. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10 września w roku rozpoczęcia nauki w szkole łącznie z:
1) oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum;
2) ostatecznym potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej szkole.
3. Wnioski rozpatruje oraz weryfikuje minimum trzyosobowa Komisja stypendialna powoływana
zarządzeniem Dyrektora szkoły.
4. Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpoznania jeżeli:

1) nie spełniają wymogów formalnych tj. zostały złożone na innych drukach niż określone
w załączniku;
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2) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone do nich wymagane dokumenty;
3) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania nagrody tj. uczeń nie spełnia
warunków określonych w niniejszym regulaminie.
5. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 września każdego roku.
§ 5.1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w roku szkolnym,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 5 i 6.Komisja sporządza protokół z przyznanych stypendiów ( zał.2).
2. Stypendium wypłacane jest przez szkołę w ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 miesiąca
następującego po miesiącu, za który uczeń nabył prawo do stypendium.
3. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) 80 zł dla uczniów którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,0;
2) 100 zł dla uczniów którzy uzyskali średnią ocen w przedziale 4,5 – 4,99;
3) 120 zł dla uczniów którzy uzyskali średnią ocen minimum 5,0.
§ 6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.
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