Regulamin
przyznawania stypendiów i zapomóg losowych
słuchaczom Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych
– Zespołu Szkół Policealnych
Regulamin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703) oraz
ze Statutem Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych - ZSP w Warszawie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów,
w ramach posiadanych środków w Państwowym Studium Stenotypii i Języków
Obcych – Zespole Szkół Policealnych zwanym dalej „Studium”.
2. O stypendium mogą ubiegać się słuchacze Studium.
§2
1. Formami

pomocy

materialnej

świadczonej

słuchaczom

Studium

są:

1) stypendia szkolne,
2) stypendia za wyniki w nauce,
3) zasiłek losowy.
2. Słuchaczom może być przyznawane jedno ze świadczeń, a w szczególnych
przypadkach jedno ze stypendiów i zasiłek losowy.

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

§3
1. Stypendium szkolne może być przyznawane w zależności od sytuacji materialnej
słuchacza.
2. Kwotę stypendium szkolnego określają odrębne przepisy.
3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane po pierwszym semestrze nauki.
4. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje słuchacz, który:

- uzyskał średnią ocen w rozpatrywanym semestrze co najmniej 4,5;
- nie otrzymał w tym okresie kar regulaminowych.
6. Zasiłek losowy może być przyznany słuchaczowi, który:
- przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej,
- nie wchodzi w kolizję z prawem oraz statutem szkoły.
7. Zasiłek losowy może być przyznany w formie rzeczowej lub pieniężnej jednorazowo
lub kilkakrotnie w danym roku szkolnym.
TRYB I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

§4
1. Do ubiegania się o stypendium szkolne i zasiłek losowy uprawnieni są słuchacze,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie
na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
określonym odrębnymi przepisami,
2) złożą w wyznaczonym terminie wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
lub zasiłku losowego wraz z wymaganymi załącznikami uzasadniającym
wniosek.
2. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku losowego wypłacanych
z budżetu państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego ustala Rada
Gminy.
3. Tryb i sposób udzielania zasiłku losowego wypłacanego ze środków Rady Szkoły
ustala Rada Szkoły.

4. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest:
1) słuchaczom spełniającym warunki określone w § 3 pkt 5 na wniosek opiekuna
grupy złożony w wyznaczonym terminie do komisji stypendialnej,
2) w wysokości ustalonej przez Dyrektora Studium, po zasięgnięciu opinii
komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej,
3) pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium za wyniki w nauce mają osoby
o najwyższej średniej ocen i z najwyższą frekwencją na zajęciach
edukacyjnych.
5. Wnioski o przyznanie świadczeń składane są na drukach wg załączonych wzorów
do regulaminu.

6. Szkolną komisję stypendialną w składzie: dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
trzech przedstawicieli Rady Słuchaczy, powołuje na okres roku szkolnego Dyrektor
Studium po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
7. Komisja stypendialna analizuje wnioski i proponuje wysokość pomocy materialnej dla
poszczególnych słuchaczy.
8. Uchwałę Komisji zatwierdza Dyrektor Studium.
9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
WYPŁATA STYPENDIUM

§5
1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca
danego roku szkolnego.
2. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest w jednorazowej kwocie po każdym
semestrze.
3. Zasiłek losowy wypłacany jest jednorazowo.
4. Świadczenia wypłaca się przelewem na wskazane przez stypendystę konto lub
gotówką do odbioru w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola,
ul. Rogalińska 2.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6
1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy słuchacz:
1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy słuchaczy,
3) przestał spełniać kryteria określone w regulaminie.
2. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w § 6 ust. 1, podlegają
zwrotowi na wskazane przez Studium konto.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

4. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych przez organ
prowadzący na ten cel lub ze środków Rady Szkoły.

