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Gniezno 2016

SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W GNIEŹNIE
§1
Regulamin Zespołu Szkół Ponadimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie określa zasady
udzielania stypendiów:
1) naukowego dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej,
2) naukowe dla uczniów szkół zawodowych
3) naukowego dla najzdolniejszej młodzieży (najwyższe wyniki z przedmiotów).
§2
Środki finansowe przeznaczone na stypendia wypłaca się w granicach środków
finansowych zastrzeżonych na ten cel w planie finansowym szkoły na dany rok.
§3
Maksymalna kwota stypendium to 200,00 zł miesięcznie, minimalna kwota
stypendium to 150,00 zł
§4
Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i rady pedagogicznej, z zastrzeżeniem §2 i §3
§5
1. Stypendia przydziela Komisja Stypendialna powołana prze z Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie w składzie:
a) Wice dyrektor – Anna Kocińska (przewodniczący)
b) Pedagog – Barbara Biront
c) Przewodniczący zespołu wychowawczego – Barbara Malak
d) Opiekun samorządu uczniowskiego – Sebastian Wietrzykowski
e) Tutor – Robert Andrzejewski
2. W pracach Komisji Stypendialnej mogą brać udział w charakterze doradców
wychowawcy, przewodniczący samorządu uczniowskiego.

§6
Stypendium wymienione w §1nie może otrzymywać uczeń otrzymujący stypendium
wyższego rzędu.
§7
Szczegółowy tryb przyznawania stypendiów określonych w § 1 określają regulaminy
stanowiące załączniki nr 1-3 do niniejszej regulamin
§8
Traci moc Uchwała nr XIX/196/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24
czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla
uczniów szkół i placówek oświatowych Powiatowi Gnieźnieńskiemu.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie
Tadeusz Stręk

Załącznik nr 1
do szkolny regulamin przyznawania
stypendiów starosty gnieźnieńskiego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Gnieźnie

Regulamin stypendium naukowego dla najzdolniejszej młodzieży
§1
Stypendium naukowe dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą
otrzymywać osoby, które uzyskują najlepsze wyniki w nauce.
§2
Ustanowione stypendium jest formą wyróżniania dla ucznia, któremu zostaje ono
przyznane.
§3
Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskuje najwyższą średnią ocen
w szkole z wymienionych przedmiotów:
1) języka polskiego
2) matematyki
3) historii
4) języka obcego poziom rozszerzony
5) drugiego języka obcego poziom podstawowy
6) geografia
7) chemia
8) fizyka
nie mniejsza niż 4,0 i co najmniej oce na bardzo dobra z zachowania oraz aktywny
udział w życiu szkoły
§4
Ustala się wysokość stypendium na kwotę 200 zł miesięcznie dla jednego ucznia.

§5
Wniosek

o

przyznanie

stypendium składa

wychowawca

klasy

do

komisji

stypendialnej, która wraz ze swoją opinią przekazuje go dyrektorowi szkoły.
§6
Wniosek o przydzielenie stypendium składa wychowawca klasy w terminie na trzy dni
przed radą klasyfikacyjną każdego semestru do Komisji Stypendialnej.
§7
Komisja Stypendialna na dzień przed radą klasyfikacyjną przedstawia wniosek o
przyznanie stypendium dyrektorowi szkoły.
§8
1. Komisja Stypendialna przyznaje uczniom stypendium od I i II semestru roku
szkolnego do końca I i II semestru roku szkolnego .
2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru tj. 5 miesięcy.
3. W przypadku ustania warunków otrzymywania stypendium przez stypendystę
Komisja Stypendialna może w każdym czasie zmienić decyzję o przyznaniu
stypendium.
4. Uczeń traci prawo do stypendium gdy:
 ukończy szkołę
 przerwie naukę
 zostanie skreślony z listy uczniów.
5. Stypendium można przyznać najwcześniej po jednym semestrze nauki.
§9
W przypadku ustania warunków otrzymywania stypendium Dyrektor szkoły jest
zobowiązany o

tym fakcie

poinformować

Komisję

Stypendialną, Samorząd

Uczniowski oraz Radę Rodziców.
§ 10
Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, do której uczeń uczęszcza.

Załącznik nr 2
do szkolny regulamin przyznawania
stypendiów starosty gnieźnieńskiego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Gnieźnie

Regulamin stypendium naukowego dla uczniów szkół zawodowych
§1
Stypendium naukowe dla uczniów szkół zawodowych mogą otrzymywać osoby, które
uzyskują najlepsze wyniki w nauce.
§2
Ustanowione stypendium jest formą wyróżniania dla ucznia, któremu zostaje ono
przyznane.
§3
Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie wszystkie warunki:
1) uczeń uzyskuje najwyższą średnią w szkole nie mniejszą niż 4,0
2) uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą z praktyki zawodowej
3) uczeń uzyskuje co najmniej dobrą ocenę z zachowania
§4
Ustala się stypendium dla czterech uczniów w wysokość stypendium na kwotę 180 zł
miesięcznie dla każdego ucznia.
§5
Wniosek

o

przyznanie

stypendium składa

wychowawca

klasy

do

komisji

stypendialnej, która wraz ze swoją opinią przekazuje go dyrektorowi szkoły.
§6
Wniosek o przydzielenie stypendium składa wychowawca klasy w terminie na trzy dni
przed radą klasyfikacyjną każdego semestru do Komisji Stypendialnej.

§7
Komisja Stypendialna na dzień przed radą klasyfikacyjną przedstawia wniosek o
przyznanie stypendium dyrektorowi szkoły.
§8
1. Komisja Stypendialna przyznaje uczniom stypendium od I i II semestru roku
szkolnego do końca I i II semestru roku szkolnego.
2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru tj. 5 miesięcy.
3. W przypadku ustania warunków otrzymywania stypendium przez stypendystę
Komisja Stypendialna może w każdym czasie zmienić decyzję o przyznaniu
stypendium.
4. Uczeń traci prawo do stypendium gdy:
 ukończy szkołę
 przerwie naukę
 zostanie skreślony z listy uczniów.
5. Stypendium można przyznać najwcześniej po jednym se mestrze nauki.
§9
W przypadku ustania warunków otrzymywania stypendium Dyrektor szkoły jest
zobowiązany o

tym fakcie

poinformować

Komisję

Stypendialną, Samorząd

Uczniowski oraz Radę Rodziców.
§ 10
Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, do której uczeń uczęszcza.

Załącznik nr 3
do szkolny regulamin przyznawania
stypendiów starosty gnieźnieńskiego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Gnieźnie

Regulamin stypendium naukowego dla uczniów osiągających
najwyższe wyniki z przedmiotów
§1
Stypendium naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów
mogą otrzymywać osoby, które uzyskują najlepsze wyniki w nauce.
§2
Ustanowione stypendium jest formą wyróżniania dla ucznia, któremu zostaje ono
przyznane.
§3
Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskuje najwyższe wyniki z wymienionych
przedmiotów:
1) języka polskiego
2) matematyki
3) historii
4) języka obcego
5) geografii
6) biologii
7) chemii
8) fizyki
średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 i co najmniej ocena dobra z zachowania.
§4
Ustala się wysokość stypendium dla ośmiu uczniów na kwotę 150 zł miesięcznie dla
każdego ucznia.

§5
Wniosek

o

przyznanie

stypendium składa

wychowawca

klasy

do

komisji

stypendialnej, która wraz ze swoją opinią przekazuje go dyrektorowi szkoły.
§6
Wniosek o przydzielenie stypendium składa wychowawca klasy w terminie na trzy dni
przed radą klasyfikacyjną każdego semestru do Komisji Stypendialnej.
§7
Komisja Stypendialna na dzień przed radą klasyfikacyjną przedstawia wniosek o
przyznanie stypendium dyrektorowi szkoły.
§8
1. Komisja Stypendialna przyznaje uczniom stypendium od I i II semestru roku
szkolnego do końca I i II semestru roku szkolnego.
2. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru tj. 5 miesięcy.
3. W przypadku ustania warunków otrzymywania stypendium przez stypendystę
Komisja Stypendialna może w każdym czasie zmienić decyzję o przyznaniu
stypendium.
4. Uczeń traci prawo do stypendium gdy:
 ukończy szkołę
 przerwie naukę
 zostanie skreślony z listy uczniów.
5. Stypendium można przyznać najwcześniej po jednym semestrze nauki.
§9
W przypadku ustania warunków otrzymywania stypendium Dyrektor szkoły jest
zobowiązany o

tym fakcie

poinformować

Komisję

Stypendialną, Samorząd

Uczniowski oraz Radę Rodziców.
§ 10
Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, do której uczeń uczęs zcza.

Załącznik nr 3

Wniosek o stypendium naukowego dla uczniów osiągających
najwyższe wyniki z przedmiotów

1. Nazwa przedmiotu …………………………………………………………
2. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………...
3. Klasa …………………………………………………..
4. Średnia ocen ………………………………………....
5. Ocena z zachowania …………………………………
6. Ocena z przedmiotu …………………………………

………………………………………………………..
Podpis wychowawcy

Załącznik nr 2

Wniosek o stypendium naukowego dla uczniów szkół zawodowych

1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………….
2. Klasa …………………………………………………..
3. Średnia ocen ………………………………………....
4. Ocena z zachowania …………………………………
5. Ocena z praktyki zawodowej …………………………………………..

………………………………………………………
Podpis wychowawcy

Załącznik nr 1

Wniosek o stypendium naukowego dla najzdolniejszej młodzieży

1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………….
2. Klasa …………………………………………………..
Średnia ocen z wymienionych przedmiotów, to ………………………..:
1) języka polskiego ……………………..
2) matematyki …………………………...
3) historii………………………………….
4) języka obcego poziom rozszerzony ………………………..
5) drugiego języka obcego poziom podstawowy ………………………..
6) geografia …………………………….
7) chemia ……………………………….
8) fizyka …………………………………

3. Ocena z zachowania …………………………………
4. Aktywny udział w życiu szkoły
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

………………………………………………………..
Podpis wychowawcy

