
STYPENDIA NAUKOWE

I. Fundusz stypendialny Zarządu SKT Nr 76 STO w Ciechanowie
1.  Fundusz tworzą środki pochodzące z budżetu SKT Nr 76 STO, darowizn celowych i innych
źródeł.
2.  Wysokość funduszu ze środków własnych ustala Zarząd SKT Nr 76 STO na dany rok obrotowy
w drodze uchwały.
3.  Darowizny  celowe  są  dobrowolnymi  wpłatami  darczyńców  na  cele  funduszu.
4.  Darczyńca  może  wskazać  liczbę  uczniów,  którzy  otrzymają  stypendium  lub  wysokość
stypendium.  Wpłacona  darowizna  musi  odpowiadać  kwocie  pełnego  stypendium za  cały  okres
przyznawania  stypendiów.
 
II. Warunki przyznawania stypendium 
1.  Stypendia przyznawane są na wniosek Rady Pedagogicznej szkół prowadzonych przez SKT Nr
76 STO w Ciechanowie.
2.  Stypendia przyznawane są uczniom, którzy:

    1)   uczęszczają  do  szkoły  nie  krócej  niż  jeden  rok;
    2)   mają średnią ocen w skali 1-6 za ostatni rok szkolny nie niższą niż 5,5 w szkole
podstawowej i 5,0 w przypadku gimnazjum i mogą się poszczycić wybitnymi osiągnięciami
sportowymi,  artystycznymi  bądź  naukowymi.  W  przypadku  uczniów  kl. II-IV  szkoły
podstawowej zamiast średniej ocen Zarząd uwzględnia ocenę opisową ucznia wystawioną
na koniec poprzedniego roku szkolnego;
 3)   znajdują się  w trudnej  sytuacji  materialnej,  która  będzie oceniana przez Zarząd na
podstawie  wysokości  dochodu  na  jednego  członka  rodziny  przedstawionego  przez
wnioskodawcę.

3.  Stypendium nie może otrzymać:
    1)   uczeń, który w klasyfikacji za ostatni rok szkolny otrzymał ocenę niedostateczną, oraz
uczeń  szkoły  podstawowej  lub  gimnazjum,  który  w klasyfikacji  za  ostatni  rok  szkolny
otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą;
2)   uczeń, którego ocena z zachowania za ostatni rok szkolny jest niższa od dobrej.

4.  Stypendium  jest  przyznawane  na  okres  do  12  miesięcy  (od  września  do  sierpnia).
5.  Osoba wnioskująca o stypendium ma obowiązek zawiadomić  Komisję  o zmianie warunków
bytowych  stypendysty  lub  o  zaprzestaniu  przez  niego  nauki  w  szkole  STO.
6.  Stypendia  z  darowizn  celowych  przyznawane  są  zgodnie  z  powyższymi  zasadami,  jednak
wysokość takiego stypendium może być ustalona przez darczyńcę.
7.  Wnioski o stypendia składane są do 30 maja. 
8.  Stypendia  naukowe  przyznawane  są  w  czerwcu  na  następny  rok  szkolny.   


