Regulamin przyznawania stypendium socjalnego
w
Niepublicznym Gimnazjum Łużyckim z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu
w roku szkolnym 2016/2017
§1
Regulamin określa zasady przyznawania stypendium socjalnego.
§2
Szkoła w roku szkolnym 2016/2017 przewiduje jedno stypendium socjalne. Stypendium to
zwalnia z opłaty 50 % czesnego w pierwszym roku nauki.
§3
Przy przyzwaniu stypendium będą uwzględniane następujące kryteria:
1. Wysokie wyniki w nauce (osiągnięcie min. 200 pkt. liczonych wg kryteriów
postępowania rekrutacyjno-klasyfikacyjnego):
a. wynik sprawdzianu szóstoklasisty
- liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów z pierwszej i drugiej części
sprawdzianu
b. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obliczona na podstawie świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej
Średnia ocen

Ilość punktów

świadectwo z wyróżnieniem
4,1 – 4,74
3,5 – 4,0
do 3,4
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c. liczba punktów za ocenę z zachowania
Ocena
dobra
bardzo dobra
wzorowa

Ilość punktów
5
10
15

d. liczba punktów za osiągnięcia w konkursach w konkursach przedmiotowych,
artystycznych lub sportowych na szczeblu miejskim lub na szczeblu powiatu:
 1 konkurs – 1 pkt.
 2 konkursy – 2 pkt.
 3 i więcej - 3 pkt. lub 4 pkt.

2. Średni dochód brutto na osobę w rodzinie ucznia obliczony na podstawie rocznego
zeznania PIT za rok 2015
Średnia dochód brutto na osobę w
rodzinie (w zł)
Powyżej 2200zł
2001 - 2200
1801 - 2000
1601 - 1800
1401 - 1600
1201 - 1400
1001 - 1200
801 - 1000
601 - 800
401 - 600
Poniżej 401

Ilość punktów
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

§4
Stypendium w postaci zwolnienia z opłaty 50% czesnego zostaje przyznane na pierwszy
rok nauki. Będzie ono automatycznie przedłużone na kolejny rok nauki pod warunkiem,
że uczeń:
a. uzyska świadectwo z wyróżnieniem do kolejnej klasy lub
b. jest finalistą szczebla wojewódzkiego w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
turniejach i zawodach sportowych, przeglądach i konkursach artystycznych oraz
uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
2. Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli:
a) narusza Statut Szkoły;
b) otrzymał naganę dyrektora szkoły;
c) otrzymał obniżoną semestralną ocenę z zachowania (poniżej poprawnej);
d) został skreślony z listy uczniów.

1.

§5
Rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyznanie stypendium do dyrektora placówki w
sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty. Wniosek powianiem być złożony do
końca pierwszego tygodnia lipca w danym roku szkolnym.
§6
Wnioskodawca o przyznaniu stypendium zostanie poinformowany w ciągu 7 dni od dnia
zakończenia przyjmowania wniosków.
§7
Decyzja zarządu Stowarzyszenia o przyznaniu stypendium jest ostateczna.
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