Regulamin
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Trzemesznie osiągających najwyższe wyniki w nauce i z przedmiotów.

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.2) 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 ust. 1.
§3
Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się uczniom szkoły dla:
1. Jednego ucznia Liceum Ogólnokształcącego, jednego ucznia Technikum i jednego ucznia
Branżowej Szkoły Zawodowej, którzy będąc uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Trzemesznie uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie promocyjnym
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznaje się to stypendium.
Stypendium za najwyższą średnią obowiązuje przez jeden semestr, jeśli nie zaistnieją warunki
określone w § 10.
2. Dziewięciu lub dziesięciu uczniów szkoły osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów,
na podstawie wyników uzyskanych w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
przyznaje się to stypendium. Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy uzyskali najwyższą
ocenę z danego przedmiotu lub posiadają szczególne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub
krajowym. Uczniowie otrzymują stypendia z następujących przedmiotów:
a) język polski,
b) język obcy,
c) historia,
d) wos,
e) matematyka,
f) fizyka,
g) chemia,
h) biologia,
i) geografia,
j) z innego przedmiotu, o ile uczeń ma wybitne osiągnięcia na szczeblu co najmniej
krajowym.

3. Mając na uwadze potrzeby rynku pracy stypendia otrzymuje dwóch uczniów osiągających
najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych.
4. Uczeń może otrzymać jedno ze stypendiów wymienionych w § 3 ust. 1 – 3.
5. Stypendium z przedmiotów obowiązuje przez okres jednego semestru. Komisja stypendialna
w terminie do 10 dni od zakończenia ferii zimowych rozpatruje nowe wnioski. Uczeń, który już
otrzymywał stypendium może pobierać je ponownie, jeśli spełni kryteria i nie zaistnieją warunki
określone w § 9.
6. W przypadku spełnienia przez jednego ucznia kryteriów wymienionych w § 3 ust. 1, 2, 3
stypendium za wyniki wymienione w ust. 2, 3 otrzymuje uczeń, który uzyskał kolejny wynik.
§4.
Stypendium z przedmiotów przyznaje się uczniowi, który spełnił warunki wymienione w § 3 ust. 2 i 3
oraz uzyskał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie
niższą niż 4,0 dla uczniów liceum oraz 3,5 dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
§ 5.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje wychowawca ucznia lub inny nauczyciel szkoły
albo pełnoletni uczeń. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 6.
Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpatrzenia, jeżeli:
1. Nie spełniają wymogów formalnych tj. zostały złożone na innych drukach niż określone
w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
2. Wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone do nich wymagane dokumenty
lub nie zawierają wymaganych informacji.
3. Zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania stypendium tj. uczeń nie spełnia
warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 7.
1. Wnioski o przyznanie stypendium, o których mowa w § 3 Regulaminu, należy składać
w terminie do 10 dni po ustaleniu końcowych ocen.
2. Wnioski rozpatruje oraz weryfikuje Komisja stypendialna, w skład której wchodzi jeden
nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną, członek Dyrekcji Szkoły oraz przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego.
3. Wnioski zostaną rozpatrzone lub zweryfikowane w terminie do 20 września każdego roku
szkolnego i po pierwszym semestrze do 10 dni po zakończeniu ferii zimowych.

§ 8.
1. W przypadku ustania warunków niezbędnych do otrzymywania stypendium Komisja
stypendialna może w każdym czasie zmienić decyzję o przyznaniu stypendium.

§ 9.
1. Stypendia za wyniki w nauce są wypłacane za 10 miesięcy nauki w roku szkolnym.
2. Wysokość stypendiów, o których mowa w § 3 ust. 1-3 wynosi 150 zł za każdy miesiąc nauki.
3. Stypendium wpłacane jest na rachunek bankowy wskazanych we wniosku.
4. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach – w lutym i w lipcu.
§ 10.
Uczeń traci prawo do stypendium, jeśli:
1. Przeniesie się do szkoły prowadzonej przez inną niż Gmina Trzemeszno jednostkę samorządu
terytorialnego.
2. Zaprzestanie uczęszczać do szkoły.
3. Otrzyma karę przewidzianą w statucie szkoły.
§ 11.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

