Załącznik Nr 1
Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa w Białymstoku

Podstawa prawna:
art. 90g. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 1
Cel i charakter stypendium
1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku uczniów, którzy uzyskują
wysokie wyniki w nauce oraz wykazują się szczególną aktywnością sportową.
2. Szkoła może udzielać stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe.
3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor
szkoły w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w
budżecie szkoły.
4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest przyznawane dwa
razy w roku – po I semestrze i na koniec roku szkolnego
5. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w semestrze.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć
kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
7. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.

§2
Warunki przyznania stypendium
1. Stypendium motywacyjne przyznaje się uczniom Technikum Mechanicznego,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół
Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się
to stypendium oraz co najmniej dobre zachowanie.
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3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze
poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium. Za wysokie wyniki
rozumie się zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w zawodach sportowych.
W dyscyplinach zespołowych stypendium przyznaje się trzem najlepszym
zawodnikom w zespole.
4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń
może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki
w danym typie szkoły.

§ 3
Zasady zgłaszania kandydatów
1. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe do Komisji Stypendialnej powołanej przez Dyrektora szkoły.
2. Termin zgłaszania kandydatów do stypendium ustala Dyrektor szkoły.
3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Komisji Stypendialnej
wychowawca klasy.
4. Zgłoszenia uczniów przedstawia się w formie pisemnej.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4
Rozpatrywanie wniosków
1. Komisja Stypendialna weryfikuje złożone wnioski, ustala rodzaje i liczbę
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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stypendiów (za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe), po czym przekazuje
wnioski wraz z opinią Dyrektorowi.
Średnią ocen, o której mowa w § 2 pkt. 2 ustala Komisja Stypendialna, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.
Komisja ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez wnioskodawców
informacje, będące w jej posiadaniu.
Kolejność na liście stypendystów jest ustalana przez członków Komisji,
a ostateczny wynik jest zatwierdzany przez Komisję w formie głosowania zwykłą
większością głosów.
Komisja Stypendialna sporządza protokół z przeprowadzonej kwalifikacji
uczniów.
Komisja Stypendialna przekazuje wnioski wraz z opinią Dyrektorowi szkoły.
Stypendium przyznaje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten
cel w budżecie szkoły.

§ 5
Tryb odwoławczy
1. Uczeń, któremu nie przyznano stypendium motywacyjnego może zwrócić się do
Dyrektora szkoły z prośbą o ponowną weryfikację wniosku w terminie 7 dni od
daty wydania decyzji.
2. Decyzja w tej sprawie podjęta przez Dyrektora jest ostateczna.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Stypendium wręczane jest podczas uroczystości szkolnych po zakończeniu I-go
oraz II-go semestru.
2. Uczeń otrzymuje list gratulacyjny w obecności uczniów szkoły.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 10. 06.2014 r.
Regulamin został przedstawiony Samorządowi Uczniowskiemu.
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Załącznik Nr 1
Wnioskodawca :

..........................................
Białystok, dnia ......................

imię, nazwisko

..........................................
stanowisko

Komisja Stypendialna
powołana przez Dyrektora
Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa
w Białymstoku

WNIOSEK
o przyznanie stypendium motywacyjnego
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
1. Rodzaj stypendium
Za wyniki w nauce
Za osiągniecia sportowe

2. Dane ucznia
Imię i nazwisko

Klasa
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Średnia ocen za poprzedni
semestr
Zachowanie

Inne informacje
(sukcesy w olimpiadach,
konkursach, turniejach)kserokopie potwierdzające
osiągnięcia w załączeniu
Adres zamieszkania
Telefon

3. Dodatkowe informacje o uczniu
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Wypełnia Komisja Stypendialna
Białystok, dnia……………….

Opinia Komisji Stypendialnej:
Komisja stypendialna proponuje:
Przyznać stypendium za wyniki w nauce
Przyznać stypendium za osiągnięcia sportowe
Nie przyznawać stypendium z powodu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej
………………………………………………..Z-ca dyrektora ds. pedagogicznych
Podpisy członków Komisji Stypendialnej

1. ................................................................... pedagog szkolny
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2. ................................................................... pedagog szkolny
3. …………………………………………... opiekun Samorządu Uczniowskiego
4. …………………………………………... przew. Zespołu Przed. Ogólnokształcących
5. …………………………………………... przew. Zespołu Przed. Zawodowych
6. …………………………………………... opiekun UKS „Mechaniak”
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