REGULAMIN
przyznawania stypendium naukowego
w Akademickim Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie.

§ 1.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego za
osiągnięcia stypendysty w poprzednim roku szkolnym.
2. Wysokość stypendium wynosi 35% miesięcznego czesnego opłacanego
przez rodziców ( opiekunów ) stypendysty.
3. Stypendium może otrzymać uczeń klasy II lub III gimnazjum.

§ 2.
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
1. Stypendium może być przyznane uczniowi spełniającemu jeden z
następujących warunków :
 Jest
laureatem
konkursu
przedmiotowego
lub
olimpiady
przedmiotowej szczebla wojewódzkiego;
 Jest laureatem konkursu międzynarodowego ( np. KANGUR );
 Jest laureatem innego konkursu o zasięgu ogólnowarszawskim,
wojewódzkim lub ogólnopolskim;
 Otrzymał w poprzednim roku szkolnym indywidualny tok nauki
z jednego lub kilku przedmiotów zakończony ocenami co najmniej
bardzo dobrymi.
2. Uczeń ubiegający się o stypendium naukowe musi otrzymać na zakończenie
poprzedniego roku szkolnego świadectwo promocyjne z wyróżnieniem
oraz najwyższą ocenę zachowania.
3. Stypendysta musi godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, biorąc udział
w spotkaniach, sesjach naukowych i innych imprezach promujących
Akademickie Gimnazjum WSM w Warszawie.
4. Stypendysta musi prezentować swoje osiągnięcia na terenie szkoły,
być zaangażowanym w działalność pozalekcyjną szkoły.

§ 3.
TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
1. Wniosek o przyznanie stypendium składa:
 Wychowawca klasy
 Nauczyciel przedmiotu
 Rodzice ( opiekunowie ucznia )
 Dyrektor szkoły

2. Wniosek składany jest w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady
Pedagogicznej w ostatnim tygodniu sierpnia upływającego roku
szkolnego przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej otwierającej
nowy rok szkolny.
3. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu otwierającym nowy rok szkolny
analizuje i opiniuje przedstawiony wniosek.
4. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Założyciel
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie po zapoznaniu się
z wnioskiem oraz opinią Rady Pedagogicznej wraz z uzasadnieniem
tej opinii.
5. Decyzja Założyciela jest ostateczna .

§ 4.
TRYB COFNIĘCIA PRZYZNANEGO STYPENDIUM
1. Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium naukowego podejmuje
Założyciel Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na wniosek
dyrektora Akademickiego Gimnazjum WSM w Warszawie
w następujących przypadkach:
 Osiągnięcia przez stypendystą mniej niż dobrych wyników
w nauce w ciągu trzech pierwszych miesięcy nauki roku
szkolnego, na który zostało przyznane stypendium;
 Rezygnacji stypendysty z indywidualnego toku nauki;
 Cofnięcia przez dyrektora szkoły indywidualnego toku nauki
stypendyście ze względu na jego postawę lub brak postępów
w nauce;
 Rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia;
 Nagannej postawy moralno – etycznej stypendysty.
2. Decyzja
Założyciela
o
cofnięciu
stypendium
naukowego
jest ostateczna i wchodzi w życie od pierwszego dnia następnego
miesiąca po dacie podjęcia ww decyzji.
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