Regulamin przyznawania stypendium socjalnego
Zespołu Szkół ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu
I.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy uczniów uczęszczających do szkół w Zespole Szkól ALA Autorskie Licea
Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu.
2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia socjalne pochodzą z utworzonego Funduszu
Stypendialnego.
3. Fundusz Stypendialny zasilany jest z:
a) wpłat czesnego
b) darowizn od osób prawnych i fizycznych
II. Regulamin stypendialny
1. Stypendium socjalne przyznawane jest w szczególności uczniom, których rodzice mają przejściowe
kłopoty finansowe.
2. O stypendium socjalne może się ubiegać uczeń, który uczęszcza do szkoły co najmniej jeden
semestr.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium w danym semestrze jest w pełni zrealizowany plan pracy w
minionym semestrze.
4. Wnioski o stypendium powinny być składane odpowiednio, odnośnie do semestru zimowego do
20 września i odnośnie do semestru letniego do 20 lutego.
5. Wnioski o stypendium socjalne będą rozpatrywane dwa razy w roku – w semestrze zimowym do
15 października i w letnim do 15 marca. W nadzwyczajnych przypadkach także w innych terminach.
6. Do rozpatrywania złożonych wniosków dyrektor Zespołu Szkół ALA powołuje komisję
stypendialną. W skład komisji stypendialnej wchodzą: przewodniczący – dyrektor Zespołu Szkół ALA,
wiceprzewodniczący – dyrektor SLSP, członek – pedagog Szkoły .
7. Komisja przyznaje stypendium socjalne maksymalnie na jeden semestr: a) w semestrze zimowym –
od września do stycznia włącznie, b) w semestrze letnim – od lutego do sierpnia włącznie.
8. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
9. Podpisany przez wnioskodawcę wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: wypełniony
formularz, opis sytuacji rodzinnej, liczbę osób w rodzinie i rzeczywiste dochody miesięczne na osobę.
W razie wątpliwości komisja może żądać okazania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego bądź
rozliczenia rocznego-PIT
11. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie podczas posiedzenia komisji i nie może
przekraczać wysokości czesnego w danej szkole. Kwota stypendium może obejmować również czesne
w Internacie.
12. Kwotę stypendium wypłaca się przez zmniejszenie wpłat czesnego za ucznia, któremu zostało
przyznane stypendium.

