
Regulamin  przyznawania stypendiów dla uczniów  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w 

Gnieźnie 

Podstawa prawna : 

Porozumienie z dnia 12.09.2016r zawarte pomiędzy  Starostwem 

Powiatowym w Gnieźnie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im. 

Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie.  

1. Szkoła może na mocy powyższego porozumienia udzielić uczniom następujących 

stypendiów: 

a) stypendium za wyniki w nauce dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z 

następujących przedmiotów: 

-     język polski 

-     język angielski 

-     język niemiecki 

-     matematyka 

-     historia 

-     biologia 

-     geografia 

      -     fizyka 

     b)  stypendium naukowe dla najzdolniejszej młodzieży. 

     c)   stypendium naukowe dla uczniów szkół zawodowych 

2.  Warunki jakie powinien spełnić kandydat do uzyskania stypendium za          

      wyniki w nauce dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z  przedmiotów  

       to: 

 średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 a z typowanego przedmiotu nie niższa niż 5,0 

 co najmniej dobra ocena z zachowania 

 znaczące sukcesy w konkursach  różnego szczebla z  przedmiotu w którym jest 

nominowany do stypendium. 

   3.   Warunki jakie powinien spełnić kandydat do uzyskania stypendium dla  

      najzdolniejszej młodzieży to: 

 średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 

 co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania 



 znaczące sukcesy w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych. 

 Zaangażowanie w działalność organizacji szkolnych 

        4.  Warunki jakie powinien spełnić kandydat do uzyskania stypendium  

            naukowego dla uczniów szkół zawodowych: 

 najwyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych w danym zawodzie 

 co najmniej dobra ocena z zachowania 

 znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach zawodowych 

 

5. Stypendium udzielane jest na okres od 1 września do 31 stycznia oraz  

    za okres od 1 lutego do 30 czerwca. 

 

6. Kryteria będące podstawą oceny kandydata do stypendium dotyczą semestru  

    poprzedzającego semestr w którym przyznaje się to stypendium. 

 

7. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną która ustala  

   regulamin uzyskania stypendium po zasięgnięciu opinii Rady  

   Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

 

8. Uczeń może ubiegać się o przyznanie stypendium nie wcześniej niż  

    po ukończeniu pierwszego semestru nauki. 

 

9. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze. 

 

10. Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do  

     komisji stypendialnej, która wraz ze swoją opinią przekazuje go  

     dyrektorowi szkoły. 

 

11.  Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady  

     Pedagogicznej w ramach środków przyznanych na ten cel przez  

      organ prowadzący. 

 

12.  Stypendia wypłaca się w granicach środków finansowych  

     zastrzeżonych na ten cel w planie finansowym szkoły przy czym  

      maksymalna kwota stypendium to 200,00 złotych miesięcznie a  

      minimalna to 150.00 złotych miesięcznie. 

 

13.  Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w sytuacji gdy uczeń  

       który je otrzymał w znaczący sposób naruszył przepisy zawarte w  

       statucie szkoły. 

Regulamin zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 14.09.2016 r. 


