WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY ZA WYNIKI W NAUCE I
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU
Podstawa prawna: art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
§1
Postanowienia ogólne
1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić
się znaczącymi osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień
i zainteresowań w nauce i sporcie.
2. Stypendium dla uczniów przyznaje się 2 razy w roku szkolnym za wysokie wyniki
w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.
3. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, w tym absolwenci
danego roku szkolnego.
§2
Warunki udzielania stypendium
1. Stypendia naukowe mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają następujące warunki:
a. osiągają najwyższe wyniki w nauce (minimalną średnią ocen określa Dyrektor
Szkoły w każdym półroczu danego roku szkolnego),
b. legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.
2. Stypendia naukowe mogą otrzymać bez względu na osiąganą średnią ocen laureaci
i finaliści rankingowych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów kuratoryjnych.
3. Stypendia za osiągnięcia sportowe mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają
następujące warunki:
a. godnie reprezentują szkołę, zajmując wysokie miejsca (od I-III) w zawodach
sportowych (w tym brydżowych) na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
b. legitymują się co najmniej dobrą oceną z zachowania,
c. są klasyfikowani ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
d. nie są zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego i otrzymali co najmniej bardzo
dobrą ocenę z wychowania fizycznego,
e. osiągnięcia w dziedzinie sportu muszą być udokumentowane lub potwierdzone
podpisem nauczyciela wychowania fizycznego.

§3
Forma składania wniosków
1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w wyznaczonym wcześniej terminie
(informacja podana pocztą Librus) do Dyrektora Szkoły.
2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.lo2.slupsk.pl
w zakładce: stypendia → dokumenty.
3. Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą:
a. wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu - opiekun kandydatów do
stypendium,
b. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c. Samorząd Uczniowski.
4. Wnioski rozpatruje i do stypendium kwalifikuje Komisja Stypendialna powołana przez
Dyrektora Szkoły w składzie:
a. zastępca Dyrektora Szkoły,
b. pedagog szkolny,
c. 2 nauczycieli.
§4
Sposób ustalania wysokości stypendium
1. Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie
świadczenia pieniężnego.
2. Wysokość przyznanego stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie
może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (z późn. zm.).
3. Ogólna kwota przyznanych stypendiów nie może przekroczyć środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie szkoły.
§5
Postanowienia końcowe
1. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, dyrektor
szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może wstrzymać wypłatę stypendium lub ją
cofnąć.
2. W sprawach nieuregulowanych, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

