Załącznik nr 1 do Uchwały nr …. Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie z dnia ……

Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach
działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia ucznia w szkole i poza nią, których miarą
jest:
 w
przypadku
stypendiów
naukowych:
średnia
ocen
szkolnych
oraz
ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane przez ucznia w wybranej dziedzinie nauki,
 w przypadku stypendiów artystycznych lub sportowych: ponadprzeciętne wyniki
uzyskiwane przez ucznia w dziedzinie artystycznej lub sportowej.
§ 2.
1. Stypendium może być przyznane uczniowi, za wybitny wynik osiągnięty w roku szkolnym
poprzedzającym przyznanie stypendium, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
a) stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia
w jakiejś dziedzinie wiedzy (np. sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub
bardzo wysokie wyniki w nauce),
b) stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia
w jednej z dziedzin sztuki,
c) stypendium sportowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia
sportowe, wybitne wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach
sportowych.
2. Przyznanie stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki
swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie
osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć
sobie cele do osiągnięcia.
3. W przypadku zbiegu kilku wybitnych wyników osiągniętych w roku szkolnym
poprzedzającym przyznanie stypendium, uprawniony może otrzymać tylko jedno stypendium.
§ 3.
1. Stypendia mogą być przyznane trzem szczególnie uzdolnionym uczniom I Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie, mającym stałe zameldowanie
na terenie powiatu chełmińskiego.
2. Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy obejmujący pełen rok szkolny (od września
danego roku do sierpnia roku następnego).
3. Stypendia przyznawane są w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie
szkoły na dany rok.
4. Wysokość stypendium wynosić będzie 250 zł miesięcznie dla każdego ucznia.
5. Wypłaty stypendium dokonuje się nie później niż do 30 dnia miesiąca, za który stypendium
przysługuje, na podstawie imiennej listy stypendystów, w sekretariacie szkoły.
§ 4.
1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, na podstawie propozycji przedstawionej przez Szkolną
Komisję Stypendialną, rozpatrującą wnioski o stypendium dla uczniów.
2. Posiedzenie Komisji, o której mowa w ust.1, odbywa się w terminie do 15 września każdego
roku.
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Rozdział II
Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki
przyznawania i wstrzymania stypendium
§5
1. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów wraz z wymaganymi załącznikami należy
składać w terminie do dnia 10 września każdego roku.
§ 6.
1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium (lub w przypadku gdy uczeń jest
niepełnoletni jego rodzice, opiekunowie prawni) składa wniosek (na załączonym do
Regulaminu druku wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku) w sekretariacie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.
2. Za kompletny uznaje się wniosek, który zawiera wszystkie niżej wymienione dokumenty:
 zaświadczenie wychowawcy o wysokości średniej ocen uzyskanej za poprzedni rok szkolny
wraz z opinią o uczniu zawierającą ocenę zachowania,
 oświadczenie nauczyciela - opiekuna naukowego, artystycznego, sportowego o uzyskanych
osiągnięciach ucznia wraz z opinią o uczniu i celowością pomocy,
 oświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie powiatu chełmińskiego.
§ 7.
1. W skład Szkolnej Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 4.1, powołanej przez Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie i zatwierdzonej przez Radę Pedagogiczną
wchodzą trzy osoby, z których jedna pełni funkcję przewodniczącego Komisji.
2. Komisja obraduje w pełnym składzie.
3. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium, przygotowanie
w formie protokołu, proponowanej listy kandydatów do stypendium i przedstawienie go
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
4. Do kompetencji Komisji, należy wzywanie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski
niekompletne, do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
§8.
Przy przygotowywaniu propozycji osób wytypowanych do otrzymywania stypendiów, Komisja
bierze pod uwagę:
a) w przypadku stypendium naukowego:
 średnią ocen wynikającą z zaświadczenia, o którym mowa w § 6.2 osiągnięcia naukowe –
oświadczenie nauczyciela - opiekuna naukowego o uzyskanych osiągnięciach ucznia,
 pozytywną opinię wychowawcy wraz z oceną zachowania ucznia za poprzedni rok szkolny
oraz opinię opiekuna naukowego wraz z celowością pomocy, jako warunek niezbędny do
przyznania stypendium, zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 6.2 .
b) w przypadku stypendium artystycznego lub sportowego:
 osiągnięcia artystyczne lub sportowe-oświadczenie opiekuna artystycznego/ sportowego
o uzyskanych osiągnięciach ucznia,
 pozytywną opinię wychowawcy wraz z oceną zachowania ucznia za poprzedni rok szkolny
oraz opinię opiekuna artystycznego lub sportowego wraz z celowością pomocy, jako
warunek niezbędny do przyznania stypendium, zgodnie z dokumentami wymienionymi
w §6.2.
§ 9.
1. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 odmawia przyznania stypendium, jeśli:
 uczeń nie spełnił wymogów formalnych (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
powinien złożyć na druku, o którym mowa w § 6. 1),
 uczeń posiada ocenę zachowania za poprzedni rok szkolny niższą niż poprawna,
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wniosek mimo wezwania do jego uzupełnienia w terminie, o którym mowa w § 7.4, nie
został uzupełniony,
 zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia do przyznania stypendium.
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone regulaminem jest większa
niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają
osoby z najwyższymi osiągnięciami w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.
§ 10.
Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w sprawie przyznania bądź
odmowy przyznania stypendium jest ostateczna, nie przewiduje się od niej odwołań i jest
uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły na dany
rok.
§ 11.
1. Wypłatę stypendium dla ucznia wstrzymuje się:
a) w razie przerwania nauki w szkole,
b) skreślenia z listy uczniów.
2. Decyzję o wstrzymaniu stypendium podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Chełmnie.
§ 12.
Obsługę stypendiów prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.
Postanowienia końcowe
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje odpowiednio Dyrektor lub
Szkolna Komisja Stypendialna większością głosów.
§ 14.
Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.
Wymagana dokumentacja do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w
różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie:
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności
edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Chełmnie wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1: Zaświadczenie wychowawcy o wysokości średniej ocen uzyskanej
za poprzedni rok szkolny wraz z opinią o uczniu zawierającą ocenę zachowania.
Załącznik nr 2: Oświadczenie nauczyciela – opiekuna naukowego, artystycznego, sportowego
o uzyskanych osiągnięciach ucznia wraz z opinią o uczniu i celowością pomocy.
Załącznik nr 3: Oświadczenia o osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych
ucznia.
Załącznik nr 4: Oświadczenie o stałym zameldowaniu ucznia oraz wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
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