REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM FUNDOWANEGO PRZEZ
MPK Łódź sp. z o.o.
1. Beneficjentami programu stypendialnego fundowanego przez MPK Łódź sp. z o.o.
są uczniowie ZSP nr 5 w Łodzi, kształcący się w Szkole Branżowej I stopnia
w

zawodzie

monter

nawierzchni

kolejowej,

w

klasie

objętej

patronatem

MPK-Łódź sp. z o.o., odbywający zajęcia praktyczne w firmie fundatora.
2. Program stypendialny obejmuje Stypendium Miesięczne.
3. Uczeń kształcący się w klasie objętej patronatem MPK Łódź sp. z o.o. przystępuje
do stypendium podpisując Deklarację Przystąpienia do Stypendium. W przypadku
uczniów niepełnoletnich w/w deklarację poza uczniem podpisuje również jego
rodzic/prawny opiekun.
4. Podpisanie deklaracji jest warunkiem koniecznym do uzyskania finansowego wsparcia
stypendialnego.
5. Wartość Miesięcznego Stypendium ustalana jest na dany rok szkolny.
6. W roku szkolnym 2018/2019 Miesięczne Stypendium dla uczniów klasy drugiej
wynosi 150 zł brutto.
7. Zasady przyznawania Miesięcznego Stypendium:
a) Stypendium miesięczne będzie wypłacane tylko w przypadku uzyskania przez
ucznia

minimum

80%

frekwencji

na

wszystkich

zajęciach

szkolnych

oraz 100% na zajęciach praktycznych w danym miesiącu;
b) W przypadku trzykrotnego nieuzyskania Stypendium miesięcznego z winy
ucznia w kolejnych trzech miesiącach, Stypendium zostaje mu zawieszone
do końca trwającego semestru;
c) Stypendium nie będzie wypłacone uczniowi, który w danym miesiącu
nie przestrzegał obowiązujących w pracy Regulaminów (np. łamanie zakazu
palenia papierosów i e-papierosów w trakcie trwania zajęć praktycznych)
i Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad etyki zawodowej;
d) MPK Łódź sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do oceny jakości pracy uczniów
w związku z przyznawaniem im prawa do Miesięcznego stypendium;
e) Stypendium miesięczne nie będzie wypłacone uczniowi, na którego pracę
lub zachowanie w danym miesiącu pracodawca złożył skargę;
f) Stypendium miesięczne wypłacane jest uczniowi do dnia 15-go kolejnego
miesiąca;
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g) Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania uczniowi w danym miesiącu
Miesięcznego Stypendium podejmuje komisja w składzie: opiekun młodzieży
ze strony MPK-Łódź sp. z o.o. oraz opiekun młodzieży ze strony Szkoły.
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