Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późniejszymi zmianami)

§1
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący Szkołę na ten cel w budżecie Szkoły.

§2
W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe przyznaje się odrębnie dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz
czteroletniego liceum ogólnokształcącego proporcjonalnie do liczby uczniów w obu typach
szkół.

§3
Stypendium za wyniki w nauce może zostać przyznane uczniowi, który w semestrze
poprzedzającym jego przyznanie spełnił co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania,
2) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej dobrą ocenę zachowania i osiągnął
sukces w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub
wyższym,
3) osiągnął sukces w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu centralnym
i uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania.

§4
Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który w semestrze
poprzedzającym jego przyznanie zdobył w zawodach na szczeblu wojewódzkim lub
wyższym, miejsce w pierwszej trójce indywidualnie lub w dyscyplinach drużynowych oraz
otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania.

§5
Stypendia za wyniki sportowe nie mogą przekroczyć 30% kwoty przeznaczonej na stypendia
w danym roku szkolnym.
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§6
1. Dyrektor Szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
1) wicedyrektor - jako przewodniczący,
2) pedagog,
3) przewodniczący zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego
i edukacji dla bezpieczeństwa,
4) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
2. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej są wybierani na posiedzeniu plenarnym przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
3. Kadencja komisji stypendialnej wynosi 2 lata.
§7
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
sporządzany jest przez wychowawcę klasy i składany jest przewodniczącemu komisji
stypendialnej w terminie do trzech dni po klasyfikacyjnym rocznym (śródrocznym)
posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
2. Wychowawcy klas programowo najwyższych składają wnioski o przyznanie stypendium
tylko po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej.
§8
1. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski oraz przekazuje je wraz ze swoją opinią
Dyrektorowi Szkoły przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem plenarnym Rady
Pedagogicznej.
2. Jeżeli kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów nie przekroczy środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Szkoły, komisja stypendialna ustala którzy
uczniowie osiągnęli wyniki najbliższe wymaganym i zobowiązuje wychowawców tych
uczniów do złożenia dodatkowych wniosków.
3. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze i nie może przekroczyć kwoty, o której mowa
w art. 6, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
§9
Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
§ 10
Wzory wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
a także wzór decyzji o ich przyznaniu stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
§ 11
Dokumentację związaną z przyznawaniem stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe przechowuje Dyrektor Szkoły.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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