
 Załącznik nr 1  

Zmiany zatwierdzone 16 czerwca 2016r 

do Regulaminu Rady Rodziców w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 

Regulamin szkolnych stypendiów za osiągnięcia w nauce 

1. Szkolne stypendium za wyniki w nauce otrzymują najlepsi uczniowie Technikum. 

Celem jest motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku w realizacji procesu 

edukacyjnego we wszystkich obszarach pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. 

2. Środki finansowe są gromadzone na koncie Rady Rodziców od przedsiębiorców, firm 

i innych podmiotów współpracujących ze szkołą, którzy bezpośrednio przekazują je 

na wydzielone konto Rady Rodziców. 

3. Ilość stypendiów oraz ich wysokość w danym roku szkolnym ustala Rada Rodziców  

w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie 

Gdańskim.  

1) Stypendia mogą być przyznane dla najlepszego ucznia lub uczniów w 

poszczególnych zawodach klas I –III i klasy IV w I półroczu. 

4. Stypendia przyznaje się za okres I i II półrocza. W roku szkolnym 2013-2014 

stypendia zostaną przyznane za okres I półrocza i na koniec roku.  

5. Stypendia wręczane są na apelu szkolnym z udziałem zaproszonych gości  

fundatorów w/w stypendiów 

6. Stypendia są przyznawane  w formie finansowej lub innej, np. rzeczowej. 

7. Szkolne stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na wniosek wychowawcy 

klasy dla najlepszego ucznia w zawodzie, który spełnia wymagania. Wychowawca 

składa go do sekretariatu. Stypendia rozpatruje komisja stypendialna w składzie:   

1) Przewodniczący Rady Rodziców, w razie nieobecności wyznaczona przez 

niego osoba, 

2) Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie lub wyznaczona 

osoba przez dyrektora. 

3) Kierownik praktycznej nauki zawodu, lub wyznaczona osoba przez dyrektora. 

4) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, w razie nieobecności 

wyznaczony uczeń przez opiekuna samorządu.  

8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rodziców ustalają 

terminy składania wniosków i pracy komisji.  

9. Komisja stypendialna przygotowuje protokół, który zawiera w szczególności: 

1) datę odbycia posiedzenia,  

2) skład komisji stypendialnej,  

3) wykaz imienny wszystkich uczniów ubiegających o stypendia,  

4) kwotę przeznaczoną na stypendia lub inne nagrody, 

5) imiona i nazwiska uczniów, klasę, kwotę przyznanego stypendium lub inną 

nagrodę. 

10. Podstawą do kwalifikacji uczniów są wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej, oceny 

z zachowania oraz frekwencja. 

1) Dodatkowym kryterium stanowi udział w konkursach, olimpiadach 

zawodowych ogłoszonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

11. Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia w oparciu o wyniki klasyfikacji 

śródrocznej otrzymują je nie później niż do końca marca. Natomiast po klasyfikacji 

rocznej otrzymują je na zakończenie roku szkolnego.  

12. Wniosek o stypendium może być złożony, gdy uczeń spełnia następujące kryteria:  



1) średnią ocen (co najmniej 4,5),  

2) ocenę z zachowania (co najmniej bardzo dobra),  

3) frekwencję (powyżej 90% w tym wszystkie nieobecności usprawiedliwione), 

4)  dodatkowe kryterium stanowi: udział w turniejach i olimpiadach tematycznych 

zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego  

13. Ustala się następujące zasady punktacji: 

 

1) Średnia ocen: 

średnia Ilość punktów  średnia Ilość punktów 

6,0 50  5,0 40 

5,9 49  4,9 38 

5,8 48  4,8 36 

5,7 47  4,7 34 

5,6 46  4,6 32 

5,5 45  4,5 30 

5,4 44    

5,3 43    

5,2 42    

5,1 41    

2) Ocena z zachowania 

Zachowanie  Punktacja 

wzorowe 10 

Bardzo dobre  5 

3) Frekwencja  

Frekwencja % Ilość punktów 

100 10 

99 9,5 

98 9 

97 8,5 

96 8 

95 7,5 

94 7 

93 6,5 

92 6 

91 5,5 

90 5 



14. udział w turniejach i olimpiadach tematycznych zwalniających z etapu pisemnego 

egzaminu zawodowego - ogłoszonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w 

Warszawie. Uczeń w danym etapie może otrzymać najwyższą liczbę punktów. 

Sumuje się punkty za poszczególne etapy w danym okresie. 

 

1) Etap szkolny  

a. udział  – 2 pkt  

b. zajęcie I miejsca – 10 pkt  

c. zajęcie II  miejsca - 7 pkt  

d. zajęcie III miejsca – 5 pkt  

 

2) Etap wojewódzki, regionalny  

a. udział – 3 pkt  

b. zajęcie I miejsca – 15 pkt  

c. zajęcie II  miejsca - 10 pkt  

d. zajęcie III miejsca – 7 pkt  

 

3) Etap ogólnopolski  

a. Finalista – 20 pkt.  

b. Laureat – 30 pkt. 

 

15. Szkolne stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą liczbą punktów w ramach 

posiadanych środków finansowych. 

16. W przypadku jednakowej ilości punktów stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał 

wyższą średnią ocen. 

17. Wypłata stypendium następujące w sekretariacie szkoły. 

18. Regulamin może ulec zmianie w formie przyjętej przez Radę Rodziców. 

19. Wniosek składa wychowawca wg wzoru. 



 

Data wpływu  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

SZKOLNEGO 
 
Rok szkolny .………... / …………       Klasa ……………………… 

Wnioskodawca 

(imię i nazwisko wychowawcy) 
 

 

1. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko ucznia  

Imię ucznia  

PESEL            

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

2. Adres zameldowania ucznia 

Miejscowość  

Kod pocztowy   -    Poczta  

Ulica, nr domu  

3. Kryteria z regulaminu 

Średnia ocena z  

I półrocza lub roczna 
 

Ocena z zachowania za 

półrocze lub roczna  
 

Frekwencja ucznia za  

I półrocze lub roczna 
 

Informacja o udziale lub osiągnięciach w konkursach, olimpiadach zawodowych (ogłoszonych przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną) – wpisać nazwę, osiągnięcia  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia  

 
………………………………………. 
Wychowawca klasy. 


