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§1
Uczniowi może być przyznawana pomoc materialna o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.
§2
Powołuje się Szkolną Komisję Stypendialną, zwaną dalej komisją, w skład której
wchodzą:
1) wicedyrektor do spraw wychowawczych,
2) pedagog szkolny,
3) opiekun samorządu uczniowskiego,
4) kierownik internatu,
5) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.
§3
Komisja opiniuje przyznawanie w każdym roku szkolnym pomocy z funduszu Rady
Rodziców oraz przyznawanych przez organ prowadzący.
§4
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi, który uzyskał
wysoką średnią ocen, oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie
/semestrze/ poprzedzającym okres /semestr/, w którym przyznaje się to
stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane
uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę
zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym
przyznaje się to stypendium.
2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu
/semestru/ nauki w danej szkole.
3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie
dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
4. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 ustala komisja, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
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5. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe wychowawca klasy składa do komisji, która przekazuje wniosek wraz
ze swoją opinią dyrektorowi.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na
ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.
7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz
w okresie /semestrze/.
§5
1. Z funduszu rady rodziców w miarę posiadanych środków uczeń może otrzymać
pomoc w postaci:
1) pokrycia w całości lub części opłat za obiady,
2) zapomogi pieniężnej,
3) premia za naukę /dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy za
dany semestr uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i wzorową ocenę
zachowania (nie dotyczy klasyfikacji końcowej)/.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 może otrzymać uczeń znajdujący się
w bardzo trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie lub wynikającej ze zdarzenia losowego. Powyższe okoliczności
uczeń winien udokumentować.
3. Z pomocy, o której mowa w ust. 1 nie może skorzystać uczeń, który naruszył
postanowienia Statutu Szkoły, w szczególności:
1) otrzymał ostrzeżenia lub naganę dyrektora szkoły,
2) opuszczał godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia, palił papierosy,
wszedł w kolizję z prawem, naruszył mienie szkolne,
3) otrzymał obniżoną ocenę zachowania za poprzedni okres /semestr/.
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