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REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO W
LUBLINIE
§1
Regulamin został opracowany na potrzeby Rady Rodziców w sprawie przyznawania stypendium
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Energetycznych im. Kazimierza
Drewnowskiego w Lublinie
§2
USTALENIA WSTĘPNE
l . Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom Zespołu Szkół
Energetycznych im. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
2. O zasadach przyznawania stypendium wychowawcy informują rodziców na pierwszym
zebraniu w roku szkolnym.
§3
KOMISJA STYPENDIALNA
1. Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielem Rady Rodziców powołuje Komisję Stypendialną.
2. W skład komisji wchodzą :
1) zastępca dyrektora lub upoważniony przez dyrektora nauczyciel jako przewodniczący;
2) pedagog szkolny;
3) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.
2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją
opinią Dyrektorowi szkoły.
§4
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
l . Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym.
3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru .
4. Wysokość stypendium ustala Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii Dyrektora szkoły oraz
Komisji Stypendialnej.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Rada Rodziców
w ramach środków przyznanych na ten cel zgodnie z planem budżetowym.
7. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być wypłacane raz
w semestrze.
8. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć
pięciokrotne ści zasiłku rodzinnego.
9. Uczeń może ubiegać się o stypendium na podstawie różnych kryteriów uwzględnionych
w § 5.
10. skreślony

§5
UPRAWNIENIA STYPENDIALNE
1. Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielem Rady Rodziców powołuje Komisję Stypendialną,
która ustala średnią ocen, od której przyznane jest stypendium, po zasięgnięciu opinii
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Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Komisja wydaje także
opinię w sprawie przyznania stypendium.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia j eden
z warunków:
1) otrzymał tytuł laureata (I, II, lub III miejsce ) w konkursie przedmiotowym
lub interdyscyplinarnym reprezentując Zespół Szkół
2) otrzymał tytuł finalisty konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego i uzyskał
w semestrze, za który przyznaje się stypendium co najmniej ocenę bardzo dobrą
z zachowania oraz średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych
3) skreślony
4) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 - oraz otrzymał wzorową ocenę z zachowania
w semestrze, za który przyznaje się stypendium
5) skreślony
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnił jeden
z warunków:
1) zajął indywidualnie co najmniej III miejsce w zawodach na szczeblu powiatu i otrzymał co
najmniej „bardzo dobrą" ocenę z zachowania
2) zespół, w którego był składzie zajął co najmniej pierwsze miejsce w zawodach na szczeblu
powiatowym a uczeń otrzymał co najmniej „bardzo dobrą" ocenę z zachowania
§6
USTALENIA KOŃCOWE
l . W przypadkach wątpliwych, nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Komisja Stypendialna, a zatwierdza przedstawiciel Rady Rodziców i Dyrektor szkoły
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Rodziców i Dyrektora
Zespołu Szkół Energetycznych im. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Lublin, dnia 30 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Rodziców

