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REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SSP I SG STO W CIECHANOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

O ile w dalszej części używa się określenia: 

1) Fundusz – oznacza to Fundusz Stypendialny Społecznej Szkoły Podstawowej STO i 

Społecznego Gimnazjum STO w Ciechanowie; 

2) Komisja – oznacza to Komisję Stypendialną działająca przy Społecznej Szkoły Podstawowej 

STO i Społecznego Gimnazjum STO w Ciechanowie. 

3) Dyrektor – oznacza to dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego 

Gimnazjum STO w Ciechanowie. 

4) Nauczyciel - oznacza to nauczyciela pracującego w Społecznej Szkoły Podstawowej STO i 

Społecznym Gimnazjum STO w Ciechanowie. 

 

II. Fundusz 

1. Fundusz tworzą środki pochodzące z budżetu szkół prowadzonych przez Samodzielne Koło 

Terenowe Nr 76 STO w Ciechanowie. 

2. Wysokość funduszu ustala Zarząd SKT Nr 76 STO w Ciechanowie na dany rok obrotowy w 

drodze uchwały. 

3. Komisja składa Zarządowi SKT Nr 76 STO w Ciechanowie sprawozdanie z wykonania funduszu 

na dany rok obrotowy. 

 

III. Warunki przyznawania stypendium socjalnego 

 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria: 
a. są uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej STO lub Społecznego Gimnazjum 

STO w Ciechanowie; 
b. uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce; 
c. posiadają rekomendację wychowawcy; 
d. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, która będzie 

oceniana przez Komisję na podstawie dochodu na jednego członka rodziny 
przedstawionego przez wnioskodawcę. 

 
2. Stypendium nie może otrzymać uczeń, którego ocena z zachowania za ostatni rok szkolny jest 

niższa od bardzo dobrej. 
 

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
4. Wniosek powinien zawierać m.in. oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o zarobkach, 

co stanowi jednocześnie ich zgodę na przyznanie stypendium. 
 

5. Wniosek należy złożyć do Szkolnej Komisji Stypendialnej, za pośrednictwem wychowawcy 
klasy. 

 

6. Stypendium jest przyznawane na okres od 1 do 10 miesięcy. 
 

7. Kontynuacja stypendium wymaga złożenia nowego wniosku. 
 

8. Osoba wnioskująca o stypendium ma obowiązek zawiadomić Komisję o zmianie warunków 
bytowych stypendysty. 

 

9. Wnioski o stypendia składane są do 30 września, a w szczególnych przypadkach (gdy dotyczą 
wypadków losowych) przez cały rok szkolny. 
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IV. Komisja stypendialna 

 
1. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób: dyrektor szkoły jako przewodniczący, członek 

Zarządu SKT Nr 76 STO w Ciechanowie oraz inne osoby powołane przez Zarząd SKT Nr 76 
STO w Ciechanowie, rekrutujące się spośród nauczycieli. 
 

2. Członków Komisji powołuje w drodze uchwały Zarząd SKT Nr 76 STO w Ciechanowie. 
 
3. Członkowie Komisji rozpatrują wnioski w sposób jawny i przyznają stypendia w obecności nie 

mniej niż 3 członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 
przewodniczącego Komisji. 
 

4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej dwa razy w roku: nie później niż w pierwszej 
dekadzie października rozpatrywane są wnioski i przyznawane stypendia; w czerwcu Komisja 
analizuje wykonanie funduszu i przygotowuje sprawozdanie. 

 
5. Posiedzenia Komisji zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego Komisji lub przez Zarząd 

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie. 
 
6. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 
 
7. Decyzje Komisji w sprawie przyznania, odebrania lub nieprzyznania stypendium mają 

charakter ostateczny. 
 

8. Przewodniczący Komisji lub Zarząd SKT Nr 76 STO w Ciechanowie mogą zwołać 
nadzwyczajne posiedzenie Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o stypendium, które 
wpłynęły po 30 września i są uzasadnione wypadkami losowymi. 

 

IV. Wypłata stypendium  
 
Przyznane stypendium przeznaczone są na częściowe pokrycie czesnego. 
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Załącznik nr 1. 

Ciechanów,……………………… 

 

 

………………………………………. 

Imię, nazwisko wnioskodawcy 

 

 

    Do Komisji Stypendialnej SSP STO w Ciechanowie 

                  SG STO w Ciechanowie 

      (niepotrzebne skreślić) 

 

Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium mojemu dziecku………………………………….............., 

będącemu uczniem klasy………….( nazwa szkoły)……………………………………………............... 

 

Punkt  

regulaminu 

Wymagania regulaminu Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

Pkt. III 1b. Średnia ocen za ubiegłe półrocze 

 

 

…........................................ 

Pkt. III 1d. Oświadczenie o dochodzie brutto na członka 

rodziny (średnia z trzech ostatnich miesięcy) 

Dochód na osobę: 

……………………………. 

Pkt. III 2. Ocena zachowania w ubiegłym roku szkolnym 

(nie niższa niż bardzo dobra) 

 

……………………………. 

 

……………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna 

Pkt. III 1c. rekomendacja wychowawcy: 

…................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

…............................................ 

podpis wychowawcy 


