REGULAMIN STYPENDIUM NAUKOWEGO IM ŚW.
MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7września 1991 r. O systemie oświaty z późniejszymi
zmianami, Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Szczecinie.

I. Zasady tworzenia i dzielenia funduszu stypendialnego.
1. Fundusz stypendialny powstaje z darowizn i dotacji celowych. wnoszonych przez
osoby fizyczne i prawne na cele statutowe szkoły.
2. Dyrektor szkoły określa w każdym roku szkolnym wysokość ogólnej kwoty
przeznaczonej na stypendia.
3. Stypendia są wypłacane raz w semestrze, gotówką w kasie szkoły, w wysokości nie
większej niż pięćset złotych.
4. Wysokość stypendium na dany semestr ustala dyrektor szkoły na podstawie
analizy wielkości funduszu stypendialnego i liczby stypendystów.
5. Stypendium posiada formę okolicznościowego dyplomu i wypłaty pieniężnej.
6. Stypendium jest przyznawane na jeden semestr.

II. Komisja stypendialna.
1. Komisję przydzielającą stypendia tworzy Rada Pedagogiczn w posiedzeniu której
mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Komitetu
Rodzicielskiego.
2. Stypendia przydzielane są decyzją Rady Pedagogicznej, podjętej zwykłą większością
głosów w obecności połowy jej członków.
3. Wnioski o stypendia wypełniają wychowawcy klas i składają je dyrektorowi szkoły w
sekretariacie szkoły.
4. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba prezentują wnioski na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej razem z informacją o kwocie stypendium.
5. Zebranie Rady Pedagogicznej przydzielającej stypendia są protokołowane.
6. O złożeniu wniosku i otrzymaniu przez ucznia stypendium wychowawca informuje
jego rodziców.

III. Zasady i kryteria przyznawania stypendium.
1. Stypendium jest przyznawane wyłącznie za wysokie osiągnięcia naukowe i nie ma
charakteru socjalnego.
2. Ostatecznym terminem składania wniosków jest dzień posiedzenia klasyfikacyjnej Rady
Pedagogicznej, kończącej semestr.
4. Wnioski o stypendia są rozpatrywane w terminie dwóch tygodni od kończącego semestr
posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej.
5. Termin i formę wręczenia stypendium określa dyrektor szkoły.
6. Uczniowie klas pierwszych mogą otrzymać powyższe stypendium od II semestru.
7. Stypendium może otrzymać każdy uczeń, który spełnia następujące warunki:
a) uzyskał ze sprawowania ocenę wzorową,
b) uzyskał na zakończenie semestru średnią ocen 5,0 i wyższą lub uzyskał tytuł laureata
lub finalisty etapu centralnego olimpiady przedmiotowej lub konkursu
przedmiotowego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
2. We wszystkich sprawach nie określonych niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor
szkoły.
3. Od decyzji Rady pedagogicznej w sprawie stypendium, przysługuje odwołanie do
dyrektora szkoły.

