REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYMIERZA RODZIN nr 3

1) Skład Komisji Stypendialnej: przewodniczący – dyrektor Szkoły Przymierza Rodzin nr 3, wiceprzewodniczący – wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych, członkowie – 2 przedstawicieli rodziców ze szkoły
podstawowej, 1 przedstawiciel gimnazjum. Skład Komisji powołuje dyrektor Zespołu Szkół.
2) Środki finansowe na stypendia pochodzą z:
a) wpłat 1% podatku przekazanego Zespołowi Szkół przez Przymierze
Rodzin,
b) odpisu w wysokości 5% zysku netto wypracowanego w poprzednim
roku kalendarzowym,
c) darowizn od osób prawnych i fizycznych.
3) Komisja Stypendialna przyznaje stypendia socjalne oraz naukowe.
4) Podania o stypendia socjalne będą rozpatrywane dwa razy w roku – w semestrze zimowym do 15 października i w letnim do 15 marca oraz w nadzwyczajnych przypadkach w ciągu całego roku szkolnego.
5) Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: wypełniony formularz, opis sytuacji rodzinnej, liczbę osób w rodzinie i realne dochody
miesięczne na osobę. W razie wątpliwości Komisja może żądać okazania
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź rozliczenia rocznego.
6) Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie podczas posiedzenia
Komisji i tylko w wyjątkowych sytuacjach może ono osiągnąć 100%
czesnego. W szczególnych wypadkach, kiedy dofinansowanie dotyczy
udziału dziecka w imprezach organizowanych przez szkołę (np. biała
szkoła, zielona szkoła itp.) Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję (bez
zwoływania posiedzenia Komisji) o przyznaniu stypendium jednorazowego w wysokości do 50% nominalnej wartości jednomiesięcznego czesnego.
7) Członkowie Komisji zobowiązują się nie ujawniać informacji zawartych
w podaniach oraz gwarantują, że przebieg zebrania nie będzie podawany
do wiadomości osobom trzecim.
8) Wniosek o przyznanie stypendium naukowego składa Rada Pedagogiczna
pod koniec każdego semestru na semestr następny. Na stypendia naukowe
może być przeznaczona kwota jednego czesnego w szkole podstawowej,
jednego czesnego w gimnazjum.
9) O stypendium socjalne może się ubiegać rodzina, której dziecko uczęszczało do szkoły co najmniej jeden semestr.
10) Warunkiem ubiegania się o stypendium w danym semestrze jest rozliczenie się z płacenia czesnego z semestru poprzedniego.

11) Stypendium zostaje cofnięte w przypadku nieregulowania pozostałej

kwoty czesnego w terminach przewidzianych umową o naukę szkolną.
12) Stypendium może zostać cofnięte w przypadku rażącego zachowania się
ucznia, jak również za bardzo złe wyniki w nauce.
13) Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane.
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