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Regulamin Komisji Stypendialnej  

w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych  

im.  I. Łukasiewicza w Krośnie 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

 
§ 1 

 

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. 

2. Świadczenie pomocy ma charakter motywacyjny, a jego celem jest wspieranie edukacji  

     uczniów zdolnych. 

3. Regulamin określa sposób pracy Komisji Stypendialnej oraz kryteria oceny merytorycznej    

    wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna  

    oraz zasady oceny tych wniosków. Regulamin opracowano na podstawie Uchwały Rady  

    Miasta Krosna Nr XXV/488/2016 z dnia 31 marca 2016 roku  w sprawie ustanowienia  

    Motywacyjnego Programu    Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół  

    ponadgimnazjalnych  z późniejszymi zmianami. (Uchwała Nr LX/1370/2018 Rady   

    Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 roku). 

      

4. W ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna ubiegać się można o jedno z niżej  

    wymienionych stypendiów: 

 

a. Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub  

sportowe; 

 

b. Stypendium „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół  

ponadgimnazjalnych; 

 

      c.   ,,Stypendium Młodego Zawodowca” dla najlepszych uczniów w zawodzie. 

 

 5. Wnioski do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i inne  

     szczególne osiągnięcia składa wnioskodawca we współpracy z wychowawcą klasy. 

 

6. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

Skład Komisji Stypendialnej 

 

§ 2 

 

1. W skład Komisji wchodzi pięć osób: wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel 

pełniący funkcję kierowniczą jako przewodniczący, dwóch nauczycieli oraz dwóch 

przedstawicieli samorządu uczniowskiego. 

2. Za powołanie Komisji odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły. 

3. Komisję powołuje się do oceny wniosków wraz z załącznikami. 
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Tryb pracy Komisji Stypendialnej 

 

§ 3 

 

1. Prace Komisji Stypendialnej odbywają się w terminach ustalonych przez   

Przewodniczącego Komisji. 

2. Komisja ocenia wnioski tylko pod względem formalnym i merytorycznym. 

3. Ocena merytoryczna wniosków powinna się zakończyć w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia wpłynięcia ostatniego z wniosków.  

4. Stypendia przyznawane są przez Komisję większością głosów. W trakcie głosowania  

członkowie Komisji oddają głos „za” lub „przeciw”. 

5. Przewodniczący głosuje jako ostatni. W przypadku równej liczby głosów, głos 

Przewodniczącego jest decydujący. 

6. Decyzje podejmowane przez Komisję są ważne, jeżeli w ich podjęciu uczestniczyło 

co najmniej trzech jej członków, w tym Przewodniczący lub osoba przez niego 

upoważniona. 

 

Ocena wniosków 

 

§ 4 

 

1. Do oceny merytorycznej kierowane są jedynie te wnioski, które zostały złożone w 

wyznaczonym terminie i spełniają formalne wymagania. 

2. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest na posiedzeniach Komisji 

Stypendialnej. 

3. Przy ocenie wniosków przestrzegane są zasady równości i obiektywizmu. 

Przestrzeganie tych zasad pracy nadzoruje Przewodniczący. 

4. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza sekretarz wybrany spośród jej 

członków.  

5. Wniosek oceniany jest według kryteriów merytorycznych przez zastosowanie 

wskaźników punktowych: 

 

Stypendium „Semper in altum” oraz „Krośnieński Omnibus”:  

 

 Uczeń może otrzymać max.150 pkt. 

 Za zachowanie dobre: 10 pkt. 

 Za zachowanie bardzo dobre: 20 pkt. 

 Za zachowanie wzorowe: 30 pkt. 

 Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych: 4,0   – 4,5   – 20 pkt. 

 Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych: 4,51 – 5,0   – 30 pkt. 

 Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych: 5,1   – 5,5  – 40 pkt. 

 Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych: 5,6   – 6,0  – 50 pkt. 

 Inne osiągnięcia: 

-  praca na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej – 30 pkt 

-  olimpiady, konkursy, itp.- 40 pkt 
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          ,,Stypendium Młodego Zawodowca”:  

 

 Uczeń może otrzymać max. 150  pkt. 

 Za zachowanie dobre: 10 pkt. 

 Za zachowanie bardzo dobre: 20 pkt. 

 Za zachowanie wzorowe: 30 pkt. 

Dla uczniów klas pierwszych: 

 Średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów spośród: matematyki, biologii, 

chemii, fizyki, geografii, języka obcego:  

4,5 –   5,0  - 40 pkt 

5,01 – 6,0 - 50 pkt 

 

Dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych: 

 Średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów ogólnokształcących,  

w tym z matematyki: 4,5 –   5,0  - 10 pkt 

5,01 – 6,0 - 20 pkt 

 Średnia ocen z dwóch wybranych przedmiotów zawodowych:  

5,0 –   5,5  - 20 pkt 

5,51 – 6,0  - 30 pkt 

 Inne osiągnięcia: 

-  praca na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej – 30 pkt 

-  olimpiady, konkursy, itp.- 40 pkt 

 

6. Po zakończeniu prac Komisji sporządzony zostaje protokół obejmujący listę uczniów, 

którym przyznano stypendia, wraz z punktacją. Stanowi to podstawę do podjęcia 

dalszych decyzji administracyjnych przez Dyrektora szkoły. 

 

7. Kwestie sporne w sprawie przyznania stypendium rozstrzygane są przez Radę 

Pedagogiczną, a w szczególnych przypadkach przez Dyrektora szkoły. Decyzja ta jest 

ostateczna. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

 

1. Regulamin dostępny do wglądu w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej. 

 

2. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. 

 

3. Zmiany te będą przedstawione w formy pisemnej. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Krosno, 8 września 2020 r.                                                                                Dyrektor Szkoły 

 


