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             Załącznik do uchwały NR XLVI/523/14

                    Rady Miasta Chełm z dnia 30.10.2014 r. 

        w sprawie regulaminu przyznawania 

        stypendiów za wybitne osiągnięcia                               

        w nauce uczniom szkół prowadzonych 

        przez Miasto Chełm. 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE  UCZNIOM SZKÓŁ PROWADZONYCH 

PRZEZ MIASTO CHEŁM  

 

§ 1 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane jest w celu 

wspierania uczniów o wysokich aspiracjach edukacyjnych.  

2. Objęci programem Stypendialnym mogą być uczniowie uczący się w szkołach 

prowadzonych przez Miasto Chełm.  

3. O stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce mogą się ubiegać uczniowie 

klasy szóstej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Miasto Chełm. 

4. O przyznanie stypendium moŜe się ubiegać pełnoletni uczeń, rodzic (opiekun 

prawny) ucznia niepełnoletniego.  

5. Wniosek o przyznanie stypendium stanowiący załącznik do Regulaminu 

składa do Prezydenta Miasta Chełm, dyrektor szkoły, której uczniem jest 

kandydat do stypendium. 
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      § 2                                                                                                         

1. Prezydent Miasta Chełm przyznaje stypendium za wybitne osiągnięcia           

w nauce w oparciu o złoŜone wnioski. 

2. Stypendium przyznaje się na semestr szkolny. 

3. Stypendium ma charakter uznaniowy. 

§ 3 

1. Stypendium moŜe być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen      

w semestrze za który przyznaje się to stypendium: 

1) od 5,30 – w przypadku uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej, 

od 5,20 - w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, 

od 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

2) ma wzorową ocenę z zachowania w semestrze, za który przyznawane jest to 

stypendium, 

3) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych                               

w semestrze za który ma być przyznane stypendium.  

 

2. Uczeń spełnia co najmniej jedno z dodatkowych kryteriów: 

 

1)  angaŜuje się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska, 

2)  jest laureatem konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim, 

3) jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim. 
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§ 4. 

Uczeń moŜe utracić prawo do stypendium w przypadku: 

1) skreślenia z listy uczniów, 

2) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, Ŝe uczeń w raŜący sposób naruszył 

normy zachowania, 

3) rezygnacji z pobierania stypendium złoŜonej na piśmie przez ucznia, 

pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego, 

4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza terenem Miasta 

Chełm. 

§ 5 

Termin składania wniosków o udzielenie stypendium: 

1) za I semestr do dnia 31 marca, 

2) za II semestr do dnia 31 lipca. 

            

§ 6 

 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce będzie wypłacane raz                 

w semestrze. 

2. Stypendium wypłacane jest przez szkołę, do której uczęszcza uczeń, któremu 

przyznano stypendium w terminie do 30 kwietnia za I semestr i do 31 sierpnia 

za II semestr. 

3. Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Chełm w stosownym 

zarządzeniu. 
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4. Liczba i wysokość stypendiów uzaleŜniona jest od wysokości środków 

finansowych zaplanowanych w budŜecie miasta i ustalana jest corocznie przez 

Prezydenta Miasta Chełm. 

     


