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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  

SOCJALNYCH ORAZ ZA WYNIKI W NAUCE  

UCZNIOM SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ  

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 93 STO  

 W MIKOŁAJKACH 

 

 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest 

wspieranie edukacji uczniów zdolnych, są: 

a) stypendium socjalne, 

b) stypendium za wyniki w nauce. 

 

2. Stypendium socjalne i stypendium za wyniki w nauce przyznaje Komisja Stypendialna, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

3. Dyrektor Szkół powołuje Komisję Stypendialną w składzie: 

 

– Dyrektor Szkół, 

– Wicedyrektor Szkół, 

– Zespół Wychowawczy. 

            

            Przewodniczącego komisji wyznacza Dyrektor Szkół ze składu Komisji Stypendialnej. 

 

4. Stypendia przyznaje się tylko i wyłącznie uczniom Szkół Społecznych prowadzonych przez 

SKT Nr 93 STO w Mikołajkach. 

 

 

§ 2 

Warunki udzielania stypendium 

 

1. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 

(PIT) w celu ustalenia rzeczywistego poziomu dochodów rodziny ucznia, który osiągnął  

zadowalające wyniki w nauce (bez ocen niedostatecznych i dopuszczających) oraz uzyskał co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

Stypendium socjalne nie może przekroczyć wysokości czesnego w danym rodzaju Szkoły 

Społecznej. 

 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi Szkół Społecznych 

prowadzonych przez SKT Nr 93 STO w Mikołajkach, który w okresie poprzedzającym okres, 

na który przyznaje się stypendium, uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobrą lub 

wzorową z zachowania. 

 

Stypendium za wyniki w nauce w wysokości 100% czesnego otrzymuje uczeń: 
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a) liceum, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00; 

b) szkoły podstawowej, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,50. 

 

Stypendium za wyniki w nauce w wysokości 50% czesnego otrzymuje uczeń szkoły 

podstawowej, który uzyskał średnią ocen od 5,00 do 5,49.  

 

Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć wysokości czesnego w danym rodzaju 

Szkoły Społecznej. 

 

3. Średnią ocen ustala Komisja Stypendialna Szkół Społecznych, na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej o klasyfikacji śródrocznej/rocznej, a dla uczniów rozpoczynających naukę w 

Szkołach Społecznych, po pierwszym ukończonym półroczu w Szkołach Społecznych. 

 

 4. Stypendia mogą być łączone do wysokości czesnego w danym rodzaju Szkoły Społecznej. 

 

 

§ 3 

Procedura udzielania stypendium socjalnego oraz stypendium za wyniki w nauce 

 

 

1. Stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce przyznawane są przez Komisję Stypendialną. 

 

2. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium za wyniki w nauce składa Rodzic 

lub Wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej. 

 

3. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, opiniując wnioski i typując 

kandydatów do stypendium. 

 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie rodzaje stypendiów zwalniają z czesnego, lub pomniejszają je, przez okres nie 

dłuższy niż jedno półrocze szkolne w przypadku stypendiów za wyniki w nauce i jeden rok 

szkolny w przypadku stypendiów socjalnych. 

 

2. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, Dyrektor Szkół na 

wniosek Rady Pedagogicznej może wstrzymać zwolnienie z czesnego lub je cofnąć. 

 

3. Wnioski o udzielenie stypendium składane są do 7 dnia po rozpoczęciu semestru włącznie. 

 

4. Rodzice ucznia, którzy złożyli wniosek o udzielenie stypendium zostaną pisemnie 

poinformowani o wyniku rozpatrzenia wniosku. 

 

 

§ 5 

 

       1. Wykonanie Regulaminu powierza się Dyrektorowi Szkół Społecznych. 

 

 

§ 6 

 

       1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Mikołajki, 2 sierpnia 2019 


