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§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla
uczniów uczęszczających do KSP im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp.
L. Wetmańskiego oraz KLO im. św. S.Kostki w Płocku.
2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia socjalne pochodzą z Fundacji Caritas
w Płocku.
3. Fundusz Stypendialny może być zasilany z darowizn od osób prawnych i fizycznych.
§2
Komisja stypendialna
1. Do rozpatrywania złożonych wniosków powoływana jest komisja stypendialna.
2. W skład komisji stypendialnej wchodzą: przewodniczący – Dyrektor lub Wicedyrektor
Szkoły, członkowie – nauczyciel oraz przedstawiciel fundacji Caritas.
3. Komisja przyznaje stypendium socjalne maksymalnie na pięć miesięcy:
a) w semestrze zimowym – od września do stycznia włącznie,
b) w semestrze letnim – od lutego do czerwca włącznie.
4. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
5. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie podczas posiedzenia komisji.
6. Członkowie Komisji zobowiązani są do nieujawniania informacji zawartych
w podaniach oraz do nieudzielania żadnych informacji z przebiegu zebrania.
§3

Warunki przyznania stypendium
1. Stypendium socjalne przyznawane jest w formie comiesięcznych opustów z części
lub całości opłaty czesnego.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne przyznawane jest uczniowi, którego
rodzice/ opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, tzn.
wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu
ustalonego przez Komisję stypendialną w Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim
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Liceum Ogólnokształcącym na dany rok szkolny (bierze się pod uwagę 3 miesiące
poprzedzające złożenie wniosku).
3. Stypendium socjalne zostaje przyznane na pisemny wniosek (załącznik nr 1)
opiekunów lub pełnoletniego ucznia na okres dwóch śródsemestrów. Wniosek
powinien być złożony w sekretariacie szkoły do dnia 10 września (dotyczy semestru
zimowego) oraz 10 stycznia (odnośnie semestru letniego).
4. W szczególnych przypadkach okres przysługiwania stypendium socjalnego decyzją
Komisji stypendialnej może zostać przedłużony.
5. O stypendium socjalne może ubiegać się uczeń, który uczęszcza do szkoły co
najmniej dwa śródsemestry.
6. Warunkiem ubiegania się o stypendium w danym śródsemestrze jest uzyskanie przez
ucznia przynajmniej oceny dobrej zachowania i średniej ocen przynajmniej 3.75 w
minionym śródsemestrze.
7. Warunkiem ubiegania się o stypendium w danym śródsemestrze jest systematyczne
wnoszenie opłat czesnego.
8. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
a) wypełniony formularz (załącznik nr 1),
b) opis sytuacji rodzinnej,
c) liczbę osób w rodzinie,
d) informację o dochodzie miesięcznym brutto przypadającym na jednego członka
rodziny, wyliczonego za ostatnie 3 miesiące,
e) podpis wnioskodawcy.
W razie wątpliwości komisja może żądać okazania przez Wnioskodawcę zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego bądź rozliczenia rocznego.
9. Za prawdziwość danych zawartych w podaniu odpowiada wnioskodawca.
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§4
1. Wnioski o stypendium socjalne (zał.1) będą rozpatrywane dwa razy w roku: w
semestrze zimowym do 30 września i w letnim do 30 stycznia. W nadzwyczajnych
przypadkach także w innych terminach.
2. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie podczas posiedzenia Komisji
Stypendialnej i nie może przekraczać wysokości czesnego w danej szkole. Kwota
stypendium może obejmować również czesne w Internacie.
3. Kwotę stypendium wypłaca się (w okresie obowiązywania porozumienia
stypendialnego) przez zmniejszenie wpłat czesnego za dziecko, któremu zostało
przyznane stypendium.

§5

1. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Szkołę w swoim środowisku, dba o swój
rozwój intelektualny i duchowy.
2. Stypendysta systematycznie nosi mundurek szkolny.
3. Stypendysta traci prawo do Stypendium, w przypadku nagany Dyrektora Szkoły.
4. W przypadku nieusprawiedliwienia 6 godzin nieobecności, Stypendium socjalne
zostanie cofnięte. Za miesiąc, w którym nastąpiła nieusprawiedliwiona nieobecność
stypendium nie zostanie wypłacone.

§6
Postanowienia końcowe

1. Dyrektor Szkoły może zawiesić udzielanie stypendiów socjalnych ze względu na brak
środków.
2. Dyrektor Szkoły może cofnąć zgodę na przyznanie stypendium socjalnego
w przypadku gdy uczeń złamie postanowienia Statutu Szkoły i/lub nagle bez
3.
4.

uzasadnienia pogorszą się drastycznie jego wyniki w nauce.
Decyzje Dyrektora Szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.
Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 r.
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Zał.1

Płock, dnia…………………………………..

KOMISJA STYPENDIALNA
W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz
W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PŁOCKU

Na podstawie Regulamin przyznawania stypendium socjalnego zwracam się z prośbą
o przyznanie comiesięcznych opustów z części lub całości opłaty czesnego* w okresie
od ……….. do………… mojej córce/mojemu synowi……………………………………
…………………………, uczęszczającej/uczęszczającemu do klasy………………
……………………………………………………………….. ………………………………
(nazwa szkoły)

W poprzednim śródsemestrze córka/ syn uzyskał(a) średnią ocen…….…. oraz
………………….. ocenę zachowania.
Uzasadnienie wniosku (w tym informacja o dochodzie na członka rodziny brutto):
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

………………………………....
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(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

*właściwe podkreślić
Zał. 2
Płock, …………………….

Dyrektor
Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Płocku

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

Komisja w składzie:
1. …................................................................................
2. ….................................................................................
3. ….................................................................................
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………

po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu …………………………opiniuje pozytywnie
wnioski o stypendium socjalne dla następujących uczniów:
……………………………………………..- wysokość stypendium ustala na kwotę……………
……………………………………………… - wysokość stypendium ustala na kwotę…………..
………………………………………….…..- wysokość stypendium ustala na kwotę……………
……………………………………………….- wysokość stypendium ustala na kwotę…………
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