REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM ZA WYNIKI W NAUCE
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU
Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku rozdział 8A.
Postanowienia ogólne
1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium ma na celu wspieranie i promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za
swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce i w
sporcie oraz godne reprezentowanie szkoły na zawodach, w konkursach i olimpiadach.
3. Stypendium może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego
półrocza nauki.
Warunki udzielania stypendium za wyniki w nauce
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen w półroczu i posiada ocenę zachowania nie niższą niż dobra.
2. Średnia ocen, o której mowa w pkt. 1, dla uczniów technikum wynosi 4,6, a w
branżowej szkole I stopnia : 4,3.
3. Godnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, imprezach i uroczystościach w
środowisku.
4. Rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych.
Warunki udzielania stypendium za osiągnięcia sportowe
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę
celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę poprawną
zachowania.
2. Zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek
Sportowy lub federację sportową na szczeblu miejskim, powiatowym.
3. Reprezentuje godnie szkołę w kilku dyscyplinach sportowych na Miejskiej Olimpiadzie
Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku i zajmuje punktowane miejsca.
4. Osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu na
poziomie minimum wojewódzkim.
Procedury udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce kieruje wychowawca a za osiągnięcia
sportowe nauczyciel wychowania fizycznego do Komisji Stypendialnej, która przekazuje
wniosek wraz ze swoją decyzją Dyrektorowi Szkoły.
2. Po zapoznaniu się z wnioskiem i decyzją Komisji Stypendialnej, Dyrektor Szkoły przyznaje
stypendium.
Postanowienia końcowe
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1. Wręczenie stypendium odbywa się podczas uroczystego apelu podsumowującego
I półrocze lub na zakończenie roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli,
rodziców i zaproszonych gości.
Absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego otrzymują
stypendium w dniu zakończenia nauki.
Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę.
Komisja może przyznać stypendium dla poszczególnego ucznia w wysokości
proporcjonalnej do wyników nauczania, rangi osiągnięć sportowych, udziału w konkursach,
olimpiadach i innych osiągnięciach.
W skład Komisji Stypendialnej wchodzą :
-Pedagog szkolny – przewodniczący
-Wicedyrektor ds. szkół młodzieżowych
-Opiekun Samorządu Uczniowskiego
- Nauczyciel wychowania fizycznego

