REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH
W SPOŁECZNEJ S ZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KRAKOWIE

1. Celem stypendiów naukowych jest wspieranie uczniów wybitnych i uzdolnionych.
2. O stypendium mogą starać się uczniowie klas IV, V, VI, VII Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 7.
3. Stypendia naukowe przyznaje Komisja Stypendialna na okres dziesięciu miesięcy
od września do czerwca następnego roku szkolnego.
4. Stypendium może być przyznane w kolejnym roku szkolnym na podstawie
podobnej procedury.
5. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
 Dyrektor Szkoły – Przewodniczący Komisji,
 Członek Zarządu 38 SKT STO,
 Członek Rady Rodziców,
 Członek Rady Uczniów.
6. Sposób głosowania:
 każdy z członków Komisji Stypendialnej ma jeden głos,
 w sprawach nierozstrzygniętych (jednakowa ilość głosów) decydujący głos
ma Przewodniczący Komisji,
 członkowie Komisji nie mogą głosować w sprawach bezpośrednio ich
dotyczących.
7. Stypendium naukowe wypłaca się w formie comiesięcznych upustów z opłaty
czesnego w wysokości 100 zł pod warunkiem terminowych wpłat czesnego.
8. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać: 10% liczby uczniów dla
SSP nr 7 w klasach IV - VII.
9. Podanie o stypendium uczeń składa w sekretariacie do 30 czerwca. Podanie
powinno zawierać uzasadnienie i adnotację wychowawcy, potwierdzającą, iż
uczeń spełnia wymagania zawarte w punkcie 10.
10. Ustala się trzy kryteria, jakie powinien spełniać uczeń starający się
o stypendium naukowe:
a) bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen nie mniej niż 5,00,
b) ocena minimum bardzo dobra z zachowania,
c) wybitne osiągnięcia, przez które rozumie się uzyskanie tytułu finalisty lub
laureata olimpiady przedmiotowej (konkursu), aktywne uczestnictwo w życiu
szkoły.
11. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów do końca
września.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może cofnąć
decyzję o jego przyznaniu.
13. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Zarządu organu
prowadzącego w terminie 1 tygodnia od jej ogłoszenia
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
15. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane do końca września
danego roku szkolnego i muszą być zaakceptowane przez Zarząd oraz Dyrektora
Szkoły.

