REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym
jest Rada Powiatu Kłodzkiego
Ustanawia się następujące zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności
naukowej i sportowej.
1. Rada Powiatu Kłodzkiego tworzy fundusz stypendialny wysokości określonej corocznie uchwałą
budżetową.
2. Celem funduszu stypendialnego jest wspieranie rozwoju talentów uczniów, którzy dzięki swojej
pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranych przez siebie dziedzinach naukowych
i sportowych, będąc uczniem danej szkoły, wysokie osiągnięcia, pragną nadal się rozwijać posiadając wizję
tego rozwoju i potrafią wyznaczać sobie cele do osiągnięcia.
3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium decyduje Komisja Stypendialna, powołana przez
Dyrektora Szkoły.
4. Stypendium przyznane na podstawie niniejszych zasad nie stanowi formy pomocy socjalnej.
5. Stypendium przyznaje się odrębnie w dwóch kategoriach:
a) osiągnięcia w dziedzinach naukowych,
b) osiągnięcia sportowe z jednoczesnym osiąganiem pozytywnych wyników w nauce.
6. W poszczególnych kategoriach stypendia dzieli się na: I, II i III stopnia.
6.1. Stypendium za wyniki w nauce:
a) stypendium I stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen 5,51 do 6.00 oraz ocenę co najmniej
dobrą z zachowania,
b) stypendium II stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 5,11 do 5,50 oraz ocenę co
najmniej dobrą z zachowania,
c) stypendium III stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 4,75 do 5,10 oraz ocenę co
najmniej dobrą z zachowania .
6.2.Stypendium za osiągnięcia sportowe:
a) stypendium I stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał I, II lub III miejsce w finałach mistrzostw
krajowych lub międzynarodowych organizowanych wyłącznie przez związki sportowe i inne organizacje
sportowe (dotyczy m.in. szkolnego związku Sportowego) zarejestrowane w Ministerstwie Sportu i
Turystyki lub ich odpowiedniki za granicą oraz otrzymał ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
b) stypendium II stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał I, II lub III miejsce w finałach mistrzostw
wojewódzkich organizowanych wyłącznie przez związki sportowe i inne organizacje sportowe (dotyczy
m.in. Szkolnego Związku Sportowego) zarejestrowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki lub ich
odpowiedniki za granicą oraz otrzymał ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
7. Wysokość przyznanych stypendiów limitowana jest wielkością środków finansowych przyznanych na ten
cel w budżecie powiatu i ilością zakwalifikowanych rzeczowo wniosków stypendialnych.

8. W przypadku braku wniosków stypendialnych potwierdzających osiągnięcia na odpowiednim szczeblu,
nie przyznaje się stypendiów na tym poziomie.
9. Wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe w terminie do 25.09. i 25.03 każdego roku szkolnego do Komisji Stypendialnej, która
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor Szkoły ma obowiązek
przekazać informację o ilości przyznanych stypendiów i kategoriach do Starostwa Powiatowego w
Kłodzku w nieprzekraczalnym terminie do 15.10 i 15.04 każdego roku.
10. Wniosek powinien być złożony na kompletnie wypełnionym druku wniosku stypendialnego (pod
rygorem jego pominięcia), posiadać opinię wychowawcy klasy, bądź innej upoważnionej osoby
reprezentującej Szkołę występującej w imieniu wychowawcy.
Do wniosku obligatoryjnie załączyć należy wymagane dokumenty (ich kopie potwierdzone w
sekretariacie Szkoły za zgodność z oryginałem), potwierdzające osiągnięcia.
11. Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli:
a) wnioskodawca nie dopełnił wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium
dot. nieprzekraczalnych terminów do złożenia wniosku, formy wniosku (wniosek wymagany wyłącznie na
druku określonym niniejszymi zasadami, wypełniony prawidłowo i uzupełniony o załączniki
potwierdzające osiągnięcia ucznia.
b) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania stypendium w odpowiedniej dziedzinie,
kategorii i stopniu.
12.Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium w terminie do 30 września i 31
marca każdego roku.
13.Stypendia są przyznawane indywidualnie, jednorazowo w semestrze i wypłacane w szkołach.
14. Ustala się następujący tryb pracy Komisji Stypendialnej przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie
stypendiów:
a) Komisja Stypendialna podczas swojego posiedzenia w pierwszej kolejności zapoznaje się z treścią
wszystkich wniosków stypendialnych i najpierw bada, czy spełniają one wymogi formalne, eliminując
wnioski niespełniające tych wymogów oraz nieposiadające merytorycznego uzasadnienia dla przyznania
stypendium,
b) kwalifikuje prawidłowo złożone wnioski do poszczególnych kategorii, w jakich przyznawane są
stypendia,
c) ocenia odrębnie „wartości” złożonych wniosków w poszczególnych kategoriach, kwalifikując je do
poszczególnych stopni (odpowiednio I, II, III stopnia),
d) ustala liczbę stypendiów poszczególnych kategorii i stopni.
15. Decyzje Komisji Stypendialnej w sprawach stypendiów są ostateczne.
16. Ustanawia się wzory wniosków stypendialnych do każdego typu stypendium w brzmieniu określonym w
załączniku nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz załączniku nr 2 – Wniosek
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe do regulaminu.

