
Regulamin Funduszu Stypendialnego Zespołu Szkół  

Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

I. Postanowienia ogólne 

O ile w dalszej części używa się określenia: 

1. Fundusz – oznacza to Fundusz Stypendialny Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

2. Szkoła – oznacza to szkołę wchodzącą w skład Zespołu Szkół STO w Warszawie. 

3. Dyrektor – oznacza to dyrektora Zespołu Szkół STO w Warszawie. 

4. Komisja – oznacza to Komisję Stypendialną Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

II. Fundusz 

1. Fundusz tworzą środki pochodzące z budżetu Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 

darowizn celowych i innych źródeł. 

2. Wysokość funduszu ze środków ustala Zarządu 25 SKT STO na dany rok obrotowy w drodze uchwały. 

3. Darowizny celowe są dobrowolnymi wpłatami darczyńców na cele funduszu. 

4. Komisja składa do Zarządu 25 SKT STO sprawozdanie z wykonania funduszu na dany rok obrotowy wraz 

z projektem funduszu na rok następny.  

III. Warunki przyznawania stypendium 

1. Stypendia przyznawane są uczniom klas 6 – 8 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława 
Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce 
potwierdzone sukcesami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty: 
a) uczęszczają do szkoły nie krócej niż jeden rok, 

b) uzyskali tytuł finalisty i laureata w konkursie kuratoryjnym.  

2. Uczniowie klas 6 i 7 spełniający kryteria wymienione w pkt. 1 otrzymują stypendium na przyszły rok 

szkolny wypłacane od września do czerwca. 

3.  Uczniowie klas 8 spełniający kryteria wymienione w pkt. 1 otrzymują stypendium jednorazowe. 

IV.  Komisja stypendialna 

1. W skład Komisji wchodzą liderzy zespołów przedmiotowych klas 4 – 8 szkoły podstawowej  

oraz wicedyrektor Szkoły. 

2. Członków Komisji powołuje na czas nieokreślony Dyrektor Szkoły. 

3. Członek Komisji może być odwołany w każdym czasie przez Dyrektora Zespołu Szkół Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego. 

4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

5. Członkowie Komisji weryfikują listę uczniów spełniających kryteria przyznania stypendium. 

Weryfikacja odbywa się w sposób jawny. Komisja przyznaje stypendia w obecności nie mniej niż 

3 członków. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego 

Komisji. 

6. Posiedzenia Komisji odbywają się, co najmniej dwa razy w roku:  

a) nie później niż w ostatniej dekadzie września – weryfikacja listy  

i przyznawanie stypendiów;  



b) w czerwcu Komisja analizuje wykonanie funduszu i przygotowuje sprawozdanie. 

7. Posiedzenia Komisji zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego Komisji lub przez Dyrektora Szkoły.  

8. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

9. Decyzje Komisji w sprawie przyznania, odebrania lub nieprzyznania stypendium podejmowane są 

w trybie uchwały i mają charakter ostateczny. 

10. Wysokość stypendium oraz okres, na jaki się go przyznaje określa Komisja Stypendialna Zespołu Szkół 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

11. Przyznane stypendium przekazywane jest na rachunek stypendysty lub jego rodzica/opiekuna 

prawnego wskazany we wniosku o stypendium.  
 


