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Regulamin stypendium 

Rady Szkoły w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym  w Tarnobrzegu 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje 

najważniejsze zadanie uważają  propagowanie  postaw prospołecznych, jak również 

zachęcanie do angażowania się w najróżniejsze formy działao pozalekcyjnych w Szkole.  

2. Stypendium jest formą wsparcia materialnego przeznaczonego dla uczniów I Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego  im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zwanym dalej 

w skrócie „I SLO” lub „Hetman”). 

3. Środki przeznaczone na stypendium zostaną pozyskane z funduszy Tarnobrzeskiego 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a w szczególności z 1% odpisu podatkowego 

dokonanego na rzecz I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 

4. O ilości stypendiów i wysokości jednorazowego stypendium decyduje Rada Szkoły, w 

zależności od posiadanych środków. 

5. O stypendium mogą ubiegad się wszyscy uczniowie I SLO, którzy w roku szkolnym, 

poprzedzającym przyznanie stypendium, uczęszczali do I SLO. 

6. Środki pieniężne, pochodzące z odpisu 1% podatku, mogą byd również przeznaczone na rzecz 

wspierania działao rozwijających zainteresowania młodzieży (m.in. szkolne koła 

zainteresowao). 

 

II. Kryteria ubiegania się o stypendium 

1. O stypendium może się ubiegad uczeo, który w poprzednim roku szkolnym wykonywał wiele 

czynności dla dobra społeczności szkolnej, a także samej szkoły, takich jak: 

- praca w Sejmiku Uczniowskim, 

- prowadzenie strony internetowej szkoły, 

- opieka nad nagłośnieniem szkoły, 

- systematyczna praca w TV Hetman, 

- aktywna działalnośd w kołach zainteresowao (modelarskim, fotograficznym, żeglarskim, 

szachowym,...), 

- duży wkład w promocję szkoły, 

- organizowanie różnego rodzaju uroczystości, imprez, wydarzeo na rzecz społeczności Hetmana. 

 

2. Jako kryterium dodatkowe przy przydzieleniu stypendium mogą zostad uwzględnione: 

- sytuacja materialna rodziny ucznia (dochody, dojazdy, warunki zdrowotne). 
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3. O stypendium Rady Szkoły nie może ubiegad się uczeo, który pobiera w danym roku szkolnym 

stypendium finansowane z innych źródeł, chyba że jest to osoba w sposób szczególny 

wyróżniająca się działaniami na rzecz Hetmana. 

 

III. Procedury zgłaszania kandydatów do stypendium oraz jego przyznawania 

1. Wniosek o stypendium może złożyd sam uczeo lub jego rodzic za pośrednictwem Dyrektora 

Szkoły do Rady Szkoły, po wcześniejszej akceptacji wychowawcy. Wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. O przyznaniu stypendium decyduje Rada Szkoły, po wnikliwym przeanalizowaniu wniosków, a 

także rekomendacji opiekuna Sejmiku Uczniowskiego, nauczycieli odpowiedzialnych za koła 

zainteresowao, Dyrekcję Szkoły. 

3. Termin składania wniosków upływa w ostatnim dniu nauki w miesiącu grudniu danego roku 

szkolnego. 

4. Rada Szkoły, w celu rozpatrzenia wniosków o stypendium, zbiera się najpóźniej 15 stycznia. 

5. Na posiedzeniu Rady Szkoły Dyrektor I SLO przedstawia kandydatów do stypendium na 

podstawie zgłoszonych wniosków. 

6. Rada Szkoły przyznaje punkty za poszczególne kryteria kwalifikacyjne, a zasady 

szczegółowego ich przydzielania ustala na początku posiedzenia. 

7. Komisja ma prawo uwzględnid inne, nieprzekazane przez wnioskodawcę we wniosku, 

informacje będące w jej posiadaniu. 

8. Kolejnośd na liście stypendystów ustala Rada Szkoły, a ostateczny wynik jest zatwierdzany w 

formie przeliczania przyznanych punktów. 

9. Ilośd pozytywnie rozpatrzonych wniosków zależy od wysokości posiadanych środków w 

danym roku szkolnym. 

10. Wyniki kwalifikacji są prawomocne w przypadku posiadania przez Radę Szkoły quorum, za 

które uznaje się 2/3 jej składu.  

11. Rada Szkoły sporządza odrębny protokół z posiedzenia, w którym odnotowuje się skład 

członków, imienną lista kandydatów i wynik postępowania kwalifikacyjnego.  

12. Rada Szkoły w formie pisemnej zawiadamia kandydatów do stypendium o wyniku procedury 

kwalifikacyjnej. 

13. Decyzja Rady Szkoły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

IV. Postanowienia koocowe 

1. Wypłacenie stypendium  następuje bezpośrednio po wpłynięciu środków finansowych na 

konto szkoły. 

2. Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2021/2022. 

 


