Regulamin
przyznawania stypendium w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Trzemesznie w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół średnich
prowadzonych przez Gminę Trzemeszno – START
Na podstawie Art. 90g ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce
dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
§1
Zasady niniejsze określają warunki oraz tryb przyznawania stypendium w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie /ZSOiZ w Trzemesznie/.
§2
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Trzemesznie.
2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1.
§3
1. Stypendia przyznaje się
w niniejszym regulaminie.
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2. Stypendium kontynuuje się po pierwszym miesiącu nauki pod warunkiem spełnienia przez
ucznia wszystkich wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
3. Warunkiem utrzymania stypendium przez pełen okres roku szkolnego jest:
a) nieopuszczenie bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 3 godzin lekcyjnych,
b) uzyskanie po pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym średniej oceny nie mniejszej
niż 3,0.
4. Weryfikacji prawa do stypendium dokonuje się w zakresie określonym w § 3 ust. 3 pkt. a
po zakończeniu każdego miesiąca nauki, natomiast w zakresie określonym w § 3 ust. 3 pkt. b
po zakończeniu I semestru.
5. Niespełnienie warunku, o którym mowa:
a) w ust. 3 pkt. a powoduje utratę prawa do stypendium za dany miesiąc,
b) w ust. 3 pkt. b powoduje utratę prawa do stypendium w II semestrze danego roku.
6. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku:
a) otrzymania kary przewidzianej w statucie szkoły. Utrata prawa następuje
od miesiąca, w którym uczeń został ukarany.
b) przeniesienia się do szkoły prowadzonej przez inną niż Gmina Trzemeszno jednostkę
samorządu terytorialnego.
c) zaprzestania uczęszczania do szkoły.
7. Uczniowie klas programowo najwyższych mogą pobierać stypendium do ukończenia szkoły
tj. do miesiąca kwietnia ostatniego roku nauki w Szkole.

§ 4.
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia występuje pełnoletni uczeń
lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września w roku rozpoczęcia
nauki w szkole.
3. Wnioski rozpatruje oraz weryfikuje Komisja stypendialna, w skład której wchodzi jeden
nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną, członek Dyrekcji Szkoły oraz przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego.
4. Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpoznania, jeżeli:
a) nie spełniają wymogów formalnych tj. zostały złożone na innym druku niż określony
w załączniku do niniejszych zasad,
b) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone do nich wymagane
dokumenty lub nie zawierają wymaganych informacji.
c) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania stypendium tj. uczeń nie
spełnia warunków określonych w niniejszych zasadach.
5. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 września każdego roku, a w roku
szkolnym.
§5
1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w roku
szkolnym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 5 i 6.
2. Komisja stypendialna w dniach między 11 a 15 każdego miesiąca roku szkolnego weryfikuje
prawo do stypendium za dany miesiąc /sprawdzenie liczby godzin nieusprawiedliwionych/.
1. Stypendium wypłacane jest przez Organ Prowadzący w ratach miesięcznych w terminie
do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, za który uczeń nabył prawo do stypendium
na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
3. Wysokość stypendium wynosi dla uczniów zamieszkałych w odległości:
a) od 0 do 5 km od siedziby szkoły – 30,00 zł;
b) powyżej 5 km do 10 km – 40,00 zł;
c) powyżej 10 km do 15 km – 60,00 zł;
d) powyżej 15 km – 80,00 zł.
4. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia w trakcie pobierania stypendium, Komisja
stypendialna dokonuje ponownej weryfikacji wniosku.
§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

