SZKOŁY ARTYSTYCZNE
„TOP-ART”
W SZCZECINIE

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM TWÓRCZEGO
IM. PAWŁA KOŚLI

SZCZECIN 2004

W związku z jubileuszem dziesięciolecia Szkół Artystycznych i dla upamiętnienia
współtwórcy Szkół Artystycznych „TOP-ART” ś.p. Pawła Kośli tworzy się stypendia
twórcze tylko dla słuchaczy semestru pierwszego cyklu dziennego Szkół Artystycznych
„TOP-ART.” w Szczecinie.
Na podstawie decyzji właściciela tworzy się szkolny regulamin przyznawania stypendium
twórczego im. Pawła Kośli

słuchaczom I – ego semestru

cyklu dziennego Szkół

Artystycznych „TOP-ART.” w Szczecinie.

Postanowienia wstępne

1. Słuchacze

I – ego semestru cyklu dziennego Szkół Artystycznych „TOP-ART.”

w Szczecinie mogą otrzymywać stypendium twórcze im. Pawła Kośli.
2. Kryteria i tryb przyznawania stypendiów ustala właściciel.
3. Stypendium objęci są wszyscy słuchacze przyjęcie na semestr I –y cyklu dziennego
według corocznie ustalonego limitu przyjęć:
4. Stypendia wypłaca się z funduszy pochodzących ze środków własnych właściciela.
5. Wysokość stypendiów ustala właściciel

Kryteria przyznawania stypendium twórczego

1. Stypendium twórcze otrzymują wszyscy słuchacze I – ego semestru cyklu dziennego
Szkół Artystycznych „TOP-ART.” według corocznie ustalonego limitu przyjęć.
2. O przyznaniu stypendium nie decyduje jakość zdanego egzaminu wstępnego.
3. Warunkiem otrzymania stypendium jest:
-

Zdanie egzaminu wstępnego, zaliczenie warsztatów twórczych i podjęcie nauki
w wyznaczonym przez Szkoły terminie.

4. Rezygnacja przez słuchacza z nauki w Szkołach Artystycznych w trakcie trwania
semestru I –ego ( z wyjatkiem nieszczęśliwych wypadków losowych) powoduje zwrot
przyznanego stypendium w 100 % wysokości.

Procedura przyznawania stypendium twórczego

1. Dyrektor poszczególnych Szkół Artystycznych przedstawia właścicielowi listę osób
kwalifikujących się do przyznania stypendium twórczego.
2. Właściciel podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów i ustala procedurę
ich realizacji.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium

podejmuje się raz w semestrze ( po jego

rozpoczęciu). Wypłaty stypendiów mogą odbywać się kwartalnie lub semestralnie.
Decyzję w tej sprawie podejmuje właściciel.

Postanowienia końcowe

1. Przyznanie stypendium

jest równoznaczne z rezygnacją przez właściciela

z obowiązku pobierania od słuchacza szkoły opłat za naukę w ustalonej wysokości.
Opłata za naukę jest pomniejszana o wysokość przyznanego stypendium. Wysokość
przyznanego stypendium ustala się na poziomie 50% czesnego obowiązującego
w danym roku szkolnym
2. Niniejszy regulamin moŜe być modyfikowany w związku z aktualizacją przepisów
prawa. Zmian w regulaminie dokonuje właściciel.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z chwilą podpisania przez właściciela.

Szczecin, 27 marca 2004 r.

