Regulamin przyznawania szkolnego stypendium Od Nowa
I.

Zasady przyznawania stypendiów:
1. Stypendia przeznaczone są dla wychowanek przebywających
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej, nie
krócej niż trzy miesiące od doprowadzenia.
2. Stypendium ma na celu wesprzeć materialnie uczennice tutejszej
placówki, zmienić negację szkolną i wzmocnić motywacje poznawczo –
rozwojowe nieletnich.
3. Osobą wnioskującą o stypendium jest uczennica, której wniosek musi
zostać potwierdzony i zaakceptowany przez wychowawcę szkolnego
i prowadzącego indywidualny proces resocjalizacyjny.

II.

O stypendium szkolne może ubiegać się uczennica, która w klasyfikacji
semestralnej lub rocznej:
1. W klasyfikacji półrocznej i rocznej uzyskuje co najmniej dobrą ocenę
zachowania ale wśród ocen cząstkowych nie ma ocen niższych od
poprawnej.
2. Nie otrzymuje w klasyfikacji półrocznej i końcowej ocen dopuszczających
z przedmiotów.
3. Do szkoły przychodzi przygotowana, estetycznie prowadzi zeszyty
przedmiotowe, nie spóźnia się na lekcje, nosi odpowiedni strój.
4. Nie pali papierosów.
5. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykazuje takt i kulturę w stosunkach
z dorosłymi i rówieśnikami.
6. Jest pracowita i zaangażowana w zdobywanie wysokich ocen, na miarę
swoich możliwości (średnia ocen min 4,0 z zastrzeżeniem - patrz pkt. 2)
7. Uczestniczy w konkursach i dodatkowych zajęciach szkolnych.
8. Terminowo powraca z urlopowania.

III.

Terminy składania wniosków i wypłat:
1. Do 30 września
2. Do 28 lutego

3. Stypendia przyznaje się na okres jednego półrocza.
4. Stypendium wypłacane jest miesięcznie do 15go dnia miesiąca.
5. Wypłata stypendium dokonywana jest bezpośrednio do rąk adresata lub
za pośrednictwem wychowawcy prowadzącego, za pisemnym
potwierdzeniem odbioru.
6. Wypłatę stypendium wstrzymuje się lub cofa jeżeli:
a. Uczennica drastycznie naruszy regulaminowe zasady pobytu
w placówce lub zasady niniejszego Regulaminu przyznawania
stypendium (ocena nieodpowiednia)
b. Wychowanka zostaje zwolniona z placówki lub z innych powodów nie
przebywa w niej i nie realizuje w tym czasie obowiązków szkolnych.

IV.

Komisja stypendialna:
1. Składa się z trzech osób: dwóch reprezentantów szkolnego Grona
pedagogicznego oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Od Nowa.
2. Do zadań komisji należy: zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów,
podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendiów, wstrzymaniu
i ewentualnym ponownym uruchomieniu wypłat oraz podsumowanie
wyników programu stypendialnego.

V.

Wysokość stypendium wynosi 30 zł

