
 

REGULAMIN 
przyznawania stypendiów Stowarzyszenia Absolwentów 

i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Tadeusza Kościuszki  

w Gorzowie Wielkopolskim  
dla wybitnych uczniów liceum 

 

1. Stypendia funduje i przyznaje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., zwane dalej 
Stowarzyszeniem,  na podstawie pkt. 8 d  statutu Stowarzyszenia.  

2. Stypendia przyznaje się za wybitne osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania,  
w następujących dziedzinach:  nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne, matematyka 
i informatyka, kultura i sztuka oraz w zakresie przedsiębiorczości,  uczniom I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim, którzy ukończyli 
I lub II klasę. 

3. Stowarzyszenie może przyznać jedno lub dwa stypendia w roku szkolnym, po jednym dla 
każdego wybitnego ucznia szkoły wyłonionego w drodze postępowania kwalifikacyjnego. 
Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków:  

a.  wybitnie  wyróżniał się w nauce, 
b. zdobył tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym; 
c.  zdobył tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady lub turnieju 

obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy 
zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., 
nr 13, poz. 125 z późn. zm.); 

d. zdobył tytuł co najmniej finalisty konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym, określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów 
publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2011 r., Nr 224 poz. 1346), 
konkursu na szczeblu międzynarodowym odbywającego się poza granicami państwa;  



e. zdobył tytuł co najmniej finalisty konkursu na szczeblu co najmniej ogólnopolskim –  
w przypadku członka reprezentacji szkoły lub zespołu artystycznego działającego 
w szkole.  

4. Kwota jednego stypendium wynosi 3000 zł netto i będzie wypłacana w 10. jednakowych, 
miesięcznych  ratach na konto wskazane przez ucznia. 
Pierwsza wpłata zostanie zrealizowana nie wcześniej niż  31 października i nie później niż 
15 listopada każdego roku, w którym stypendium zostanie przyznane. 
 

5. Uczeń ubiegający się o stypendium Stowarzyszenia w danym roku szkolnym powinien 
przedstawić do dnia  15 września, dyrektorowi szkoły, następujące dokumenty:  

1) skierowany do Stowarzyszenia wniosek o przyznanie stypendium wraz 
z uzasadnieniem., 

2) potwierdzoną przez Szkołę kserokopię świadectwa szkolnego za poprzedni rok 
szkolny, 

3) listę udokumentowanych szczególnych osiągnięć w danej dziedzinie. 
6. Dyrektor szkoły,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przedstawia wszystkie wnioski, 

wraz ze swoją rekomendacją, Zarządowi Stowarzyszenia w terminie do 30 września. 
7. O przyznaniu stypendium uczniowi wybitnemu decyduje Prezes Stowarzyszenia w oparciu 

o opinię powołanej przez siebie komisji stypendialnej. 
8.  Wyróżnieni uczniowie otrzymają decyzję o przyznaniu stypendium na uroczystym apelu 

z okazji  Dnia Edukacji Narodowej lub innej szkolnej uroczystości nie później niż 
do 20 października danego roku. 

9. Po otrzymaniu decyzji uczeń  zobowiązany jest do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem 
w ciągu 7 dni roboczych.  

10.  W przypadku niepodpisania umowy we wskazanym terminie stypendium zostanie 
przekazane kolejnemu uczniowi z listy uczniów zarekomendowanych przez komisję 
stypendialną. 

11.  Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:  
- skreślenia ucznia z listy uczniów,  
- rezygnacji ucznia ze szkoły,  
 - uzyskania od Dyrektora Szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy 
   zachowania, 
- podjęcia przez ucznia nauki w innej szkole,  
- podania przez ucznia nieprawdziwych danych,  
- rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia. 

12. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo nieprzyznania stypendium. 
       Załącznikami do regulaminu są: 
          -  wzór wniosku o stypendium 
          - wzór umowy  


