REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW PREZYDENTA MIASTA
SŁUPSKA
ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE W
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W
SŁUPSKU
na podstawie Uchwały Nr LXI/797/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014r.
Informacje ogólne
§1
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom za wybitne osiągnięcia oraz za
osiągnięcia artystyczne, uzyskane w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym jego przyznanie.
2. O stypendia za wyniki w nauce mogą ubiegać się:
a) uczniowie samorządowych szkół gimnazjalnych,
b) absolwenci danego roku szkolnego.
§2
1. Wnioski o stypendia naukowe mogą składać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy szkół,
2. Wnioski o stypendia artystyczne mogą składać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół,
c) instytucje kultury oraz instytucje prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości
artystycznej,
d) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność
edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
3. Osoby i instytucje wymienione w pkt.1 i 2 własnoręcznym podpisem potwierdzają prawdziwość
danych podanych we wniosku o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Słupska
4. Środki finansowe na stypendia pochodzą z budżetu oświaty .
5. Decyzje w sprawie ilości wysokości stypendiów podejmuje Prezydent Miasta
Słupska na podstawie środków określonych w budżecie na dany rok.

Tryb przyznawania stypendiów
§3
1. Stypendium za wyniki w nauce mogą otrzymać uczniowie szkół gimnazjalnych ,w tym absolwenci
danego roku szkolnego, spełniający łącznie następujące kryteria:
a) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 ,
b) w wyniku klasyfikacji rocznej z każdego przedmiotu uzyskali ocenę co najmniej dobrą,
c) z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą,
d) oraz osiągnęli tytuł laureata lub finalisty w konkurach organizowanych przez Kuratora Oświaty.
2. Stypendium za osiągnięcia artystyczne mogą otrzymać uczniowie , w tym absolwenci danego roku
szkolnego, legitymujący się niżej wymienionymi osiągnięciami w danym roku szkolnym, za który
otrzymują stypendium.
3. Stypendium artystyczne przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach:
a) sztuk plastycznych,
b) muzyki, tańca, śpiewu,
c) teatru i filmu,
d) literatury.

4. Za osiągnięcia artystyczne przyznawane są punkty w trzech kategoriach, odrębnie dla każdego
z rodzaju osiągnięć:
a) I kategoria – na szczeblu międzynarodowym,
b) II kategoria – na szczeblu krajowym,
c) III kategoria – na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.
5. Za konkurs artystyczny międzynarodowy uznaje się taki, w którym udział wzięło co najmniej 5
osób spoza terytorium Polski.
6. Za wyróżnienia i nagrody w konkursach wymienionych w pkt.3, przyznaje się punkty w
następujący sposób:
a) kategoria I – wyróżnienie – 13 punktów, tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 15 punktów,
b) kategoria II – wyróżnienie – 8 punktów, tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 10 punktów,
c) kategoria III – wyróżnienie – 3 punkty, tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 5 punktów.
7. Punkty za poszczególne osiągnięcia w danej dziedzinie, zgodnie z pkt.3, wymienione
w pkt.6 ulegają sumowaniu.
8. Stypendium za osiągnięcia artystyczne otrzymują uczniowie z największą liczbą punktów
w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.

§4
1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego w Słupsku w terminie do 15 lipca każdego roku;
2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na druku stanowiącym załącznik
do niniejszego Regulaminu.
3. Wnioski o stypendia opiniuje Komisja stypendialna powołana przez Prezydenta
Miasta Słupska.
4. Informacje o przyznanych stypendiach są podawane do publicznej wiadomości
W szkołach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§5
1. Prezydent Miasta Słupska zaprzestanie wypłacania stypendium jeśli uczeń:
a) został skreślony z listy uczniów ,
b) rażąco narusza regulamin szkolny,
c) przestaje być mieszkańcem Miasta Słupska.
§6
1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane są na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego,
tj. od września do czerwca.
2. Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest jednorazowo.

