Załącznik Nr

5 do protokołu
Rady Miejskiej

z obrad XXIII/2016 sesji
Trzemeszna z dn.10.02.2016 r.

Uchwała Nr XXIII/202/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „START”, Programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – „PERSPEKTYWA” oraz Programu
Stypendialnego za osiąganie najwyższych wyników w nauce dla uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Trzemeszno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się regulaminy przyznawania:
1. stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Trzemeszno - START, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;
2. stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Trzemeszno - PERSPEKTYWA stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały;
3. stypendiów za osiąganie najwyższych wyników w nauce dla uczniów gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Trzemeszno, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. stypendiów za osiąganie najwyższych wyników w nauce dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Trzemeszno, stanowiący załącznik nr
4 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
/-/ Ludwik Macioł
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzemeszna
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXIII/202/2016

Rady Miejskiej Trzemeszna z
dn.10.02. 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans
edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę
Trzemeszno – START
§1
Niniejszy regulamin określa warunki oraz tryb przyznawania stypendium w ramach
Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Trzemeszno – START, zwanego dalej Programem, przyjętego
w drodze Uchwały Nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10.02. 2016 r.
§2
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1. szkole – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Trzemeszno.
2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1.
§3
Program realizowany jest poprzez:
1. przyznanie stypendiów dla uczniów w pierwszym miesiącu roku szkolnego;
2. kontynuację stypendium po pierwszym miesiącu nauki pod warunkiem spełnienia
wszystkich wymagań określonych w niniejszym regulaminie;
3. Warunkiem utrzymania stypendium przez pełen okres jest:
1) nieopuszczenie bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 3 godzin
lekcyjnych;
2) 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 ust. 3 pkt 1
po zakończeniu każdego miesiąca nauki, natomiast w zakresie określonym w ust. 3 pkt
2 po zakończeniu I semestru.
5. Niespełnienie warunku, o którym mowa:
1) w ust. 3 pkt 1 powoduje utratę prawa do stypendium za miesiąc, w którym uczeń
opuścił bez usprawiedliwienia przynajmniej 3 godziny lekcyjne;
2) w ust. 3 pkt 2 powoduje utratę prawa do stypendium w II semestrze danego roku.
6. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku otrzymania kary przewidzianej w
statucie szkoły. Utrata prawa następuje od miesiąca, w którym uczeń został ukarany.
7. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia i wpływu tego faktu na wysokość
stypendium uczeń lub jego rodzic bez zwłoki informuje o tym fakcie szkołę i składa
wniosek o przyznanie stypendium.
8. Zmiana typu szkoły w ramach sieci szkół prowadzonych przez Gminę Trzemeszno nie
powoduje utraty prawa do stypendium i nie wpływa na jego pierwotnie przyznaną
wysokość. W przypadku zmiany szkoły niezbędna dokumentacja związana z
przyznaniem prawa do stypendium przekazywana jest do nowej szkoły.
§ 4.
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia występuje pełnoletni uczeń, jego
rodzic/opiekun prawny. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w sekretariacie szkoły w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września w roku rozpoczęcia nauki w szkole, a
w roku szkolnym 2015/16 do dnia 31 marca 2016 r., a w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania ucznia w każdym czasie, łącznie z:
1) oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum, dotyczy uczniów klas I;
2) ostatecznym potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej szkole, dotyczy uczniów
klas I;
3) oświadczeniem o miejscu zamieszkania.
3. Wnioski wstępnie rozpatruje oraz weryfikuje Komisja stypendialna powoływana
zarządzeniem dyrektora szkoły na rok szkolny.
4. Komisja, o której mowa w ust. 3 spotyka się raz w miesiącu.
5. Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpoznania, jeżeli:
1) nie spełniają wymogów formalnych tj. zostały złożone na innym druku niż określony
w załączniku do niniejszego regulaminu;
2) wypełnione zostały nieprawidłowo lub nie zostały załączone do nich wymagane
dokumenty;
3) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania nagrody tj. uczeń nie
spełnia warunków określonych w niniejszych zasadach.
6. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 września każdego roku, a w roku
szkolnym 2015/16 do dn. 10 kwietnia 2016 r., a wnioski złożone w innych terminach
30 dni po złożeniu.
§5
1. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły na rok szkolny.
2. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w roku
szkolnym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, 5 i 6 a w roku szkolnym 2015/16 na okres
drugiego semestru nauki.
3. Stypendium wypłacane jest przez szkołę w ratach miesięcznych w terminie do dnia 10
miesiąca następującego po miesiącu, za który uczeń nabył prawo do stypendium.
4. Wysokość stypendium dla uczniów zamieszkałych w zależności od odległości do
siedziby szkoły wynosi:
a) do 5 km – 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.

Załącznik nr 1
Regulaminu przyznawania stypendium w ramach Programu wyrównywania szans
edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Trzemeszno– START

………………………………………….., dn.

……………………………

(miejscowość)

(data)

Wniosek o przyznanie stypendium z programu START w roku szkolnym ……………………….

Dyrektor
……………………………............................
………………………………………………………..
(nazwa i adres szkoły)

Imię i nazwisko ucznia
PESEL
Adres zamieszkania

Typ szkoły
Telefon kontaktowy
Nr rachunku bankowego

Miejscowość
Odległość od miejsca
zamieszkania do siedziby
szkoły

…………………………………………………
wnioskodawcy)

(podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Załączniki:
1. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania
…………………………………………….
………………………………………………………………………
(data)
ucznia

(podpis ucznia i opiekuna

1)

1) podpis opiekuna prawnego wymagany jest w sytuacji, gdy uczeń w chwili składania
wniosku nie ukończył 18 lat
Ustalenie
prawa
do
stypendium
ucznia
……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, klasa, typ szkoły)
1. Weryfikacja Wstępna
Decyzja:
Uczeń spełnia warunek/nie spełnia warunku przyznania stypendium;
Uczeń spełnia kryterium/nie spełnia kryterium wymaganej frekwencji;
Uczeń spełnia/nie spełnia kryterium średniej oceny szkolnej.
Uczeń otrzymuje/nie otrzymuje stypendium w miesiącach od ………………….., do
………………………..
Podpisy
członków
Komisji
…………………………………………………………………………………….
Weryfikacja okresowa:
Miesiąc
Miejsce zamieszkania
nauki
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI

stypendialnej,

Odległość z
domu do szkoły

data:

Kwota stypendium

Średnia ocena za I semestr ……………………….
Uczeń spełnia/nie spełnia warunków
Podpisy
członków
Komisji
…………………………………………………………………………………….

stypendialnej,

data:

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XXIII/202/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna z
dn.10.02. 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Trzemeszno –
PERSPEKTYWA
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki oraz tryb przyznawania stypendiów w
ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów – PERSPEKTYWA,
zwanego dalej Programem, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXIII/202/2016 Rady
Miejskiej Trzemeszna z dnia 10.02. 2016 r.
§2
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1. szkole – należy przez to rozumieć szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Trzemeszno;
2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1.
§3
Program realizowany jest poprzez:
1. przyznanie stypendium dla uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w pierwszym roku nauki, którzy spełniają następujące warunki:
a) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali średnią ocenę z
przedmiotów nauczania nie niższą niż 4,75 oraz średni wynik ze sprawdzianu w
klasie szóstej nie niższy niż 70%, dotyczy absolwentów szkół podstawowych
rozpoczynających naukę w klasie I gimnazjum;
b) na świadectwie ukończeniu gimnazjum uzyskali średnią z przedmiotów nauczania

nie niższą niż 4,5 oraz łączną średnią z egzaminu gimnazjalnego nie niższą niż 70 %,
dotyczy absolwentów gimnazjów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły
ponadgimnazjalnej.
c) mają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.
2. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku:
a) uzyskania w I semestrze nauki średniej ocen poniżej 4,5 w gimnazjum lub uzyskania
w I semestrze nauki średniej ocen poniżej 4,0 w szkole ponadgimnazjalnej, przy
czym utrata prawa do stypendium następuje od II semestru;
b) opuszczenia bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 3 godzin lekcyjnych,
przy czym utrata prawa do stypendium następuje za miesiąc, w którym opuścił
lekcje bez usprawiedliwienia;
c) otrzymania kary przewidzianej w statucie szkoły, przy czym utrata prawa do
stypendium następuje od miesiąca, w którym uczeń został ukarany.
§4
1. Dyrektor szkoły powołuje na rok szkolny Komisję stypendialną, która sprawdza ocenę z
zachowania, i zaświadczenia OKE oraz sprawdza uzyskaną przez ucznia średnią ocen
uzyskaną pod kątem uprawnienia ucznia do przyznania stypendium i przedstawia
rekomendacje dyrektorowi szkoły do dnia 10 września każdego roku szkolnego a w
roku szkolnym 2015/16 do dnia 30 marca 2016 r.
2. Komisja stypendialna wypełnia załącznik nr 1, w którym wyraża opinię o spełnieniu
przez ucznia warunków do otrzymania stypendium.
3. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 września każdego roku, a w roku
szkolnym 2015/16 do dn. 10 kwietnia 2016 r.
§5
1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w roku
szkolnym, z zastrzeżeniem § 3 pkt 2 a w roku szkolnym 2015/16 na okres drugiego
semestru nauki (od lutego do czerwca).
2. Wysokość stypendium wynosi 50,00 zł za każdy miesiąc nauki dla ucznia gimnazjum,
100,00 zł za każdy miesiąc nauki dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Stypendium wypłacane jest przez szkołę w częściach miesięcznie do dnia 10 miesiąca
następującego po miesiącu, za który uczeń nabył prawo do na rachunek bankowy
wskazany przez rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.

Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach Programu wyrównywania szans
edukacyjnych uczniów – PERSPEKTYWA
……………………………

………………………………………….., dn.
(miejscowość)

(data)

Dyrektor
……………………………............................
………………………………………………………..
(nazwa i adres szkoły)

Potwierdzenie spełniania warunków do przyznania stypendium w ramach Programu –
PERSPEKTYWA
Imię i nazwisko ucznia
PESEL
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Nr rachunku bankowego
1. Weryfikacja Wstępna

średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły
średni wynik z egzaminu
ocena z zachowania
Uczeń spełnia warunki do otrzymania stypendium w miesiącach od ………………….., do
………………………..
Podpisy
członków
Komisji
…………………………………………………………………………………….

stypendialnej,

data:

1a. Weryfikacja po I semestrze nauki
średnia ocen po I semestrze
ocena z zachowania

Uczeń spełnia warunki/nie spełnia warunków do otrzymania stypendium w miesiącach
od …………….., do ………………
Podpisy
członków
Komisji
…………………………………………………………………………………….

stypendialnej,

data:

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
XXIII/202/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna z
dn.10.02. 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych prowadzonych
przez Gminę Trzemeszno za osiąganie najwyższych wyników w nauce.
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki oraz tryb przyznawania stypendiów dla
uczniów szkół gimnazjalnych za osiąganie najwyższych wyników w nauce, zwanego dalej
Programem, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 10.02. 2016 r.
§2
Stypendia przyznaje się uczniom szkoły:
1. uczniowi/uczniom, od klasy drugiej, który uzyskał najwyższą średnią ocenę
semestralną lub najwyższą średnią ocenę na świadectwie ukończenia klasy
programowo niższej w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w

którym przyznaje się to stypendium;
2. uczniowi/ uczniom, który uzyskał najwyższą ocenę średnią z przedmiotów
humanistycznych, tj. łącznie z: języka polskiego, historii, wos, głównego języka
obcego, na świadectwie ukończenia klasy w okresie (semestrze) poprzedzającym
okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium albo jest finalistą
kuratoryjnego konkursu z jednego z przedmiotów wymienionych wyżej;
3. uczniowi/uczniom, który uzyskał najwyższą ocenę z przedmiotów przyrodniczych i
matematycznych tj. łącznie z: matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, na
świadectwie ukończenia klasy w okresie (semestrze) poprzedzającym okres
(semestr), w którym przyznaje się to stypendium albo jest finalistą kuratoryjnego
konkursu z jednego z przedmiotów wymienionych wyżej;
4. uczeń może otrzymać jedno stypendiów z wymienionych w ust. od 1 do 3;
5. W przypadku uzyskania przez jednego ucznia średniej ocen wymienionych w ust. 1
i 2 bądź 1 i 3 stypendium za wyniki wymienione w ust. 2 lub 3 uzyskuje uczeń,
który uzyskał kolejny wynik średniej ocen.
§3
Stypendium przyznaje się uczniowi, który spełnił warunki wymienione w § 2 oraz uzyskał
przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.
§4
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic ucznia, wychowawca ucznia lub
inny nauczyciel szkoły. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§5
Wnioski o przyznanie stypendium pozostawione zostaną bez rozpoznania, 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;
3. zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania nagrody tj. uczeń nie
spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
§6
1. Wnioski o przyznanie stypendium, o których mowa w § 2 Regulaminu, należy składać
w terminie do 10 dni po ustaleniu końcowych ocen, a w roku szkolnym 2015/16 do
dnia 10 marca 2016 r. w sekretariacie szkoły;
2. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 10 dni po zakończeniu roku szkolnego, a w
roku szkolnym 2015/16 do 31 marca 2016 r.
§7
1 Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która wstępnie rozpatruje wnioski i
przedstawia rekomendację dyrektorowi szkoły.
2. Komisję powołuje się na jeden rok szkolny.
3. W przypadku ustania warunków niezbędnych do otrzymywania stypendium komisja
stypendialna może w każdym czasie zmienić decyzję o przyznaniu stypendium.
4. Rada pedagogiczna szkoły ustala regulamin pracy komisji stypendialnej, w tym zasady
informowania komisji o okolicznościach powodujących utratę stypendium
5. Wnioski wstępnie rozpatruje Komisja stypendialna powoływana przez dyrektora

szkoły.
6. Stypendia przyznawane są uczniom przez dyrektora szkoły.
§8
1. Stypendia za wyniki w nauce są wypłacane za okres nauki w roku szkolnym.
2. Wysokość stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 1-3 wynosi 50 zł za każdy miesiąc
nauki.
3. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła.
4. Stypendium wpłacane jest na rachunek bankowy wskazanych we wniosku.
5. Stypendium wypłacane jest w dwóch równych częściach – w lutym i w lipcu.
§9
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.
4. utrata stypendium następuje od następnego miesiąca po zaistnieniu przyczyny
wymienionej w § 5 ust. 1-4.
Załącznik Regulaminu do przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów
gimnazjów
Wniosek o przyznanie stypendium
…………………………………………………………

za

Regulaminu)

wyniki

w

nauce

z

tytułu

(wymienić zgodnie z § 2

1. Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………….........................................................
.....................
………………………………………………………………………………………………............................................
....................
PESEL ……………………. Tel. ……………………………………….
2. Nazwa i numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………….........................................................
.....................
3. Średnia ocen uzyskana przez ucznia z obowiązujących zajęć edukacyjnych:
……………………………
3a. Średnia ocen uzyskana przez ucznia z przedmiotów humanistycznych;
………………………………………………………………………………….........................................................

.....................
3b. Średnia ocen uzyskana przez ucznia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
………………….
3c.
Opis
szczególnych
osiągnięć
………………………………………………………………………………………………..

ucznia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
5. Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego:
……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy
wnioskodawcy

podpis

.……………………………………………….
……………………………………………..

6. Opinia Komisji Stypendialnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..

Podpisy członków Komisji Stypendialnej:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Do wniosku należy dołączyć zgodę ucznia na przetwarzanie danych (podpis
rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest w sytuacji, gdy uczeń w chwili składania
wniosku nie ukończył 18 lat)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
XXIII/202/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna z
dn.10.02. 2016 r.
Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Trzemeszno za osiąganie najwyższych wyników w nauce.
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki oraz tryb przyznawania stypendiów dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za osiąganie najwyższych wyników w
nauce, zwanego dalej Programem, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXIII/202/2016 Rady
Miejskiej Trzemeszna z dnia 10.02. 2016 r.
§2
Stypendia przyznaje się począwszy od klasy drugiej:
1. jednemu uczniowi liceum ogólnokształcącego, jednemu uczniowi technikum i
jednemu uczniowi zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uzyskali najwyższą średnią
ocen na świadectwie promocyjnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym przyznaje się to stypendium;
2. uczniom szkoły osiągającym najwyższe wyniki w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym przyznaje się to stypendium lub posiadającym szczególne
osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, z każdego z następujących
przedmiotów:
a) język polski;
b) język obcy;
c) historia;
d) wos;
e) matematyka;
f) fizyka;
g) chemia;
h) biologia;
i) geografia;
k) innego przedmiotu, nie wymienionego wyżej, o ile uczeń ma wybitne osiągnięcia
na szczeblu co najmniej krajowym;
3. w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż dwóm uczniom zasadniczej szkoły
zawodowej osiągającym najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych.
4. Uczeń może otrzymać jedno ze stypendiów wymienionych w ust. 1 – 3;
5. W przypadku spełnienia przez jednego ucznia kryteriów wymienionych w ust. 1, 2 i
3, stypendium za wyniki wymienione w ust. 2 i 3 otrzymuje uczeń, który uzyskał
kolejny wynik a jeśli taki sam wynik osiągnęło kilkoro uczniów komisja stypendialna
rekomenduje do nagrody jednego z nich.
§3
Stypendium przyznaje się uczniowi, który spełnił warunki wymienione w § 2 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.
§4
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje wychowawca ucznia lub inny
nauczyciel szkoły, rodzic lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.
§5
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;
3. zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania stypendium tj. uczeń nie
spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
§6
1. Wnioski o przyznanie stypendium, o których mowa w § 2 Regulaminu, należy składać
w terminie do 10 dni po ustaleniu końcowych ocen, a w roku szkolnym 2015/16 do
dnia 10 marca 2016 r. w sekretariacie szkoły;
2. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 10 dni po zakończeniu roku szkolnego, a w
roku szkolnym 2015/16 do 31 marca 2016 r.
§7
1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która wstępnie rozpatruje wnioski i
przedstawia rekomendację dyrektorowi szkoły.
2. Komisję powołuje się na jeden rok szkolny.
3. W przypadku ustania warunków niezbędnych do otrzymywania stypendium komisja
stypendialna może w każdym czasie zmienić decyzję o przyznaniu stypendium.
4. Rada pedagogiczna szkoły ustala regulamin pracy komisji stypendialnej, w tym zasady
informowania komisji o okolicznościach powodujących utratę stypendium
5. Wnioski wstępnie rozpatruje komisja stypendialna powoływana przez dyrektora szkoły.
6. Stypendia przyznawane są uczniom przez dyrektora szkoły.
§8
1. Stypendia za wyniki w nauce są wypłacane za 10 miesięcy nauki w roku szkolnym a w
roku szkolnym 2015/16 za drugi semestr nauki.
2. Wysokość stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 1-3 wynosi 150 zł za każdy miesiąc
nauki.
3. Stypendium wpłacane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
4. Stypendium wypłacane jest w dwóch równych częściach w miesiącach luty i lipiec a w
roku szkolnym 2015/16 w kwietniu.
§9
Uczeń traci prawo do stypendium, jeśli:

1. przestanie być uczniem szkoły;
2. zaprzestanie uczęszczać do szkoły;
3. otrzyma karę przewidzianą w statucie szkoły.
4. utrata stypendium następuje od następnego miesiąca po zaistnieniu przyczyny
wymienionej w § 5 ust. 1-4.
Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów
szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym …………………………

Wniosek
o
stypendium
za
wyniki
w
nauce
za
…………………………………………………………………………………
(rodzaj stypendium zgodnie z § 2
Regulaminu)
1. Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………….........................................................
.....................
PESEL ……………………. Tel. ……………………………………….
2. Nazwa i numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………….........................................................
.....................
3. Nazwa i adres szkoły:
………………………………………………………………………………….........................................................
.....................
4. Średnia ocen uzyskana przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
…………………………………….
4a. Ocena końcoworoczna uzyskana przez ucznia z przedmiotu ………………………………,
……………………..
(przedmiot)
(średnia)
5. Opis szczególnych osiągnięć ucznia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6. Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego
………………………………………………………………….

Imię i nazwisko wnioskodawcy
wnioskodawcy

podpis

.……………………………………………….
……………………………………………..
7. Opinia Komisji Stypendialnej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..

Podpisy członków komisji Stypendialnej:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Do wniosku należy dołączyć zgodę ucznia na przetwarzanie danych (podpis
rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest w sytuacji, gdy uczeń w chwili składania
wniosku nie ukończył 18 lat)

Uzasadnienie

Przyjęcie Programu wyrównywania szans edukacyjnych „START”, Programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów – „PERSPEKTYWA” oraz Programu Stypendialnego za
osiąganie najwyższych wyników w nauce w założeniu będzie sprzyjać motywowaniu
uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce, pozyskiwaniu nowych kompetencji
przez uczniów i w dalszej perspektywie będzie sprzyjać podniesieniu atrakcyjności i
konkurencyjności szkół. Zakładając, że powyższe cele zostaną osiągnięte można
spodziewać się zwiększenia liczebności uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę
Trzemeszno.

