Załącznik nr 9
SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI
W NAUCE
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ
1. Podstawa prawna
Realizacja stypendiów za wyniki w nauce odbywa się na podstawie art. 90
h ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty,§1 ust.1 pkt 2, §3, §9 ust.
3, §10, §11, §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.08.1993r. w
sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz
wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U.20000/92/1016,
Dz.U.1997/51/326, Dz.U.1998/98/613) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14.06.2005r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady
Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
ministra właściwego do spraw kultury ochrony dziedzictwa narodowego
(Dz.U.2005/106/89).
2. Szkolna komisja stypendialna
1) Szkolną Komisję Stypendialną (zwaną dalej Komisją) powołuje
Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej.
2) Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Bielskiej Szkoły
Przemysłowej.
3) W skład Komisji wchodzą:
– wicedyrektor
– pedagog szkolny
– wychowawcy klas kandydatów do stypendium
– przedstawiciele zespołów przedmiotowych
– przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
4) Posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
5) Uchwałę Komisji zawierającą nazwiska kandydatów do stypendium
zatwierdza Rada Pedagogiczna.
6) Wychowawca klasy odpowiada za zgromadzenie i przedstawienie
Komisji dokumentacji dotyczącej kandydata do stypendium.
3. Procedura składania wniosków
1) Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce do Komisji
występuje w imieniu ucznia jego wychowawca. Kandydat do
otrzymania stypendium za II półrocze musi być uczniem szkoły.
2) Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której chodzi
- średnią ocen
- ocenę z zachowania

- udokumentowane osiągnięcia ucznia.
3) W danym roku szkolnym uzasadnione wnioski należy składać do
Komisji w terminach po konferencjach klasyfikacyjnych za I i II
półrocze.
4. Kryteria
1) Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który osiągnął
średnią ocen 4,75 i więcej oraz otrzymał wzorowa lub bardzo dobrą
ocenę z zachowania.
2) Komisja ustala liczbę uczniów i przedstawia uzasadnione wnioski do
akceptacji Radzie Pedagogicznej.
3) Wysokość stypendium za wyniki w nauce ustala Szkolna Komisja
Stypendialna.
4) Uczeń, któremu przyznano ww. stypendium, może skorzystać z innych
form pomocy materialnej.
5. Stypendium prezesa rady ministrów
1) Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży,
której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
2) Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który
otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w
danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując najwyższe wyniki, a w
pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.
3) Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi
danej szkoły.
4) Jeżeli dwóch uczniów ma takie same wyniki (średnia ocen,
zachowanie), o wyborze kandydata do stypendium Prezesa Rady
Ministrów decyduje udział i osiągnięcia w konkursach lub
olimpiadach.
6. Postanowienia końcowe
1) Wypłacanie stypendiów odbywa się w kasie szkoły po zaakceptowaniu
wniosków przez Dyrektora Szkoły i po otrzymaniu środków
finansowych.
2) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i podpisania go
przez Dyrektora Szkoły, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
i przedstawicieli Rady Rodziców.
Bielsko-Biała, dnia ……………………
Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Dyrektor Szkoły

