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2. Порядок організації роботи та термін повноваження стипендіальної
комісії ліцею
2.1. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної
або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги
учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській,
спортивній та науковій діяльності відповідним наказом по ліцею створюється
стипендіальна комісія.
2.2. Стипендіальна комісія є колегіальним органом, який у своїй роботі
керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і
обов'язки учнів, Статутом ліцею та цими Правилами.
До складу комісії входять:
• Заступник директора з навчально-виробничої роботи - голова комісії.
• Заступник директора з навчальної роботи – заступник голови комісії.
• Заступник директора з навчально-виховної роботи - член комісії.
• Головний бухгалтер - член комісії.
• Представники учнівського самоврядування та учнівської первинної
профспілкової організації осіб, які навчаються (в кількості не менше 4 осіб) –
члени комісії.
2.3. На засіданні стипендіальної комісії ведеться протокол, який разом
з відповідними документами (довідки, посвідчення, клопотання на заохочення
та ін.) зберігається 5 років. Засідання комісії вважається дійсним, якщо на ньому
присутня більша половина від загальної кількості її членів. Протокол підписує голова
та секретар комісії.
2.4. Рішення стипендіальної комісії приймається простою більшістю голосів
членів комісії, присутніх на засіданні.
2.5. Засідання стипендіальної комісії ліцею проводяться не рідше одного разу
на семестр чи за необхідності.
2.6. Секретар стипендіальної комісії:
- забезпечує роботу стипендіальної комісії (готує матеріали та інші необхідні
документи, повідомляє про дату засідання);
- приймає, вивчає та подає до засідання голові комісії пропозиції і клопотання,
які надходять для розгляду на засіданні стипендіальної комісії;
- має право звертатися зі службовими записками та подавати на розгляд керівникам
структурних підрозділів ліцею пропозиції і клопотання,
які надходять
для розгляду на засіданні стипендіальної комісії, для перевірки наведеної в них
інформації та(чи) обставин, що дають підстави для нарахування коштів;
- веде протокол засідання стипендіальної комісії.
2.7. Реєстр учнів, яким призначена стипендія, затверджується наказом
директора за поданням стипендіальної комісії.
2.8. Повноваження стипендіальної комісії припиняються 1-го вересня
наступного навчального року.
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3. Розмір та призначення стипендії
3.1. Стипендії призначаються:
 академічні:
- за результатами навчання та виявленою при цьому успішністю;
- на підставі наказу про зарахування до ліцею;
 соціальні:
- на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для
окремих категорій громадян.
3.2. Стипендії виплачуються раз на місяць (до 25 числа кожного місяця).
3.3. Розмір академічних стипендій для осіб визначається виходячи
з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та
напряму навчання, успішності стипендіата, розмір академічної стипендії для учнів
ліцею – 415,00 гривень в місяць.
3.4. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи
у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності ліцей має право
надавати матеріальну допомогу учням, які навчаються за державним замовленням.
3.5. На час проходження практики або іншої трудової діяльності,
яка провадиться з дозволу ліцею, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
3.6. Учням, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, зменшується на 50%, а тим
особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням – на 20%.
Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батиківського піклування, а також на учнів, які в період навчання
у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.
У разі, коли учень має право на безоплатне харчування, але ліцей не в змозі
його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без
урахування зменшення її розміру.
3.7. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують
навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога,
передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.
3.8. Стипендіальна комісія у межах коштів, передбачених для виплати
стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічної стипендії
учням:
- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
- з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", гарантуються
пільги при призначенні стипендії;
- з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги
згідно із законодавством);
- які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи;
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- які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності
не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання.
- яким Законом України « Про внесення змін до деяких законів України щодо
державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких
загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих
як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»
гарантується призначення соціальної стипендії;
- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч. 1 статті6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх діти
(до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 роки);
- діти, один з батьків яких піл час масових акцій громадянського протесту або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій
громадянського протесту;
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
3.9. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного
навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за 12-ти бальною або
середній бал успішності нижчий ніж 5 за 5-ти бальною шкалою оцінювання;
- учням першого року навчання до першого семестрового контролю;
- учням, які скорегували свої оцінки до початку другого семестру.
Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також на учнів, які в період навчання
у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.
3.10. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків,
призначається соціальна стипендія (в обов'язковому порядку) - у розмірі 1000,00
гривень в місяць;
3.11. У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12
балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета,
отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, призначеної такій особі
збільшується на 45,5 відсотка.
3.12. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній
та науковій діяльності учням ліцею, за поданням стипендіальної комісії ліцею
можуть призначатися іменні або персональні стипендії ліцею, виплата яких
проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно
до Положення про іменні і персональні стипендії Лозівського професійного ліцею,
яке затверджується директором. Розмір іменної або персональної стипендії ліцею
підвищується на 65,00 гривень.
3.13. Учням, строк навчання яких становить не більше як 10 місяців, які
закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і
сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних
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Сил, розмір стипендії збільшується на 20 відсотків, учням, які є інвалідами по зору і
слуху, - на 50 відсотків.
3.14. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця,
що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на
період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
4. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій
у окремих випадках:
4.1. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну
та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває
з ліцею до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія
у повному обсязі за останній місяць навчання.
4.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним
документом,
особа
отримує
академічну
та/або
соціальну
стипендію
у призначеному їй розмірі.
4.3. Учням, які навчалися за державним ( регіональним )замовленням:
1) і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно
до наказу директора ліцею, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій,
щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії ліцею;
2) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились
без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони
отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями;
3) які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з
дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;
4) яких, поновили на навчання за державним замовленням після академічної
відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі
за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.
У разі коли дата поновлення до складу учнів не збігається з початком місяця,
стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно
до наказу директора ліцею.
5. Термін підсумкового контролю:
5.1. За вересень-грудень учням 1 курсу та груп технічного навчання академічна
стипендія призначається у мінімальному розмірі, учням 2 та 3 курсу - за підсумками
ІІ семестру.
5.2. За січень-червень учням 1, 2, 3 курсу та груп технічного навчання
академічна стипендія призначається за підсумками І семестру.
5.3. У період літніх канікул учням перехідного контингенту стипендія
призначається за підсумками ІІ семестру.
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5.4. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
У триденний термін після виставлення семестрової оцінки учні, які виявили
бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не
були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про
проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його
проведення.
Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після
подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін
може бути подовжено.
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
5.5. Майстри виробничого навчання та класні керівники несуть персональну
відповідальність за достовірність даних в реєстрах учнів на стипендію, поданих
до стипендіальної комісії за результатами підсумкового контролю.
6. Призначення соціальної стипендії учням ліцею
Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію:
6.1. Учням, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються
пільги під час призначення стипендії за рахунок коштів, передбачених
у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія в розмірі 130 гривень
00 коп.
7. Надання матеріальної допомоги та заохочення учнів за успіхи у навчанні,
участь у громадській, спортивній і науковій діяльності
7.1. Надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них
за успіхи у навчанні, участь у громадській та спортивній діяльності проводиться
за наказом директора ліцею на підставі рішення стипендіальної комісії відповідно до
п.3.5 цих Правил.
7.2. Матеріальна допомога та заохочення учнів надаються за клопотаннями
класних керівників та майстрів виробничого навчання, керівників фізичного
виховання та гурткової роботи, за рекомендаціями учнівського самоврядування
та на підставі відповідних документів.
7.3. Першочерговим правом призначення матеріальної допомоги користуються:
- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
- з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", гарантуються
пільги при призначенні стипендії;
- з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги
згідно із законодавством);
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- які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи;
- які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності
не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання.
- яким Законом України « Про внесення змін до деяких законів України щодо
державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких
загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих
як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»
гарантується призначення соціальної стипендії;
- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч. 1 статті6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх діти
(до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 роки);
- діти, один з батьків яких під час масових акцій громадянського протесту або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій
громадянського протесту;
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
- учні, які потребують кошти на лікування.
7.4. Розмір матеріальної допомоги визначається в кожному окремому випадку
на підставі наданих документів та клопотань.
7.5. Максимальний розмір матеріальної допомоги та заохочення становить
415,00 грн (академічна стипендія).
7.6. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з
числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, щорічно надається
матеріальна допомога в розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
7.7. Щорічна допомога для придбання навчальної літератури та грошова
допомога при працевлаштуванні в розмірах, визначених чинним законодавством,
виплачується за рахунок коштів, передбачених на ці видатки кошторисом ліцею.
7.8. Заохочення учнів ліцею надається:
1) за успіхи у навчанні та навчально-виробничому процесі:
- відмінники навчання;
- учасники, призери, переможці професійних конкурсів;
- учасники, призери, переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін;
2) за участь у спортивній діяльності;
3) за участь у громадській діяльності:
- учасники, призери, переможці художньої самодіяльності ліцею та навчальної групи;
- активні учасники в роботах по благоустрою території ліцею та міста.
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