
Regulamin 

1. Przyznawania Stypendium wysokości środków finansowych przeznaczonych na 
stypendium w danym roku stypendialnym oraz liczby uczniów ubiegających się o 
stypendium      w danym roku szkolnym.    

 
§ 2 

Celem stypendium jest pomoc finansowa dla młodzieży posiadającej trudne warunki 
materialne w rodzinie oraz rozwijanie jej uzdolnień i zainteresowań. 

 
§ 3 

1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydium Rady 
Rodziców  na okres I oraz II semestru danego roku szkolnego z uwzględnieniem 
wyników za semestr poprzedni.  
W przypadku ucznia odchodzącego ze szkoły przed dniem 30 czerwca danego roku 
szkolnego stypendium wypłacane jest do końca tego miesiąca w którym następuje 
zabranie dokumentów ze szkoły lub ukończenie szkoły, za wyjątkiem sytuacji 
opisanej w § 1 ust. 4 regulaminu w której przyznane środki wypłacane są 
jednorazowo. Stypendium może być przyznane po ukończeniu danego semestru w 
danej klasie. 

5. Wniosek o stypendium składa się w następujących terminach: 
1) do 15 listopada danego roku szkolnego – I semestr                          (w 

wyjątkowych sytuacjach w innym terminie, jednak nie później niż w terminie 
jednego tygodnia od daty przyznania stypendium Marszałka Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego i stypendium Jana Pawła II), 

2) do 15 lutego danego roku szkolnego – II semestr. 
6. Stypendium może otrzymać uczeń którego średnia ocena za poprzedni semestr wynosi 

co najmniej 4,75 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
7. Stypendium nie może otrzymać uczeń, który pobiera stypendium z innych źródeł. 
8. Stypendium wypłaca się z dołu w ostatnim dniu miesiąca za każdy miesiąc w danym 

semestrze. 
 

§ 4 
1. Kandydatów do stypendium przedstawiają Komisji Stypendialnej wychowawcy 

poszczególnych klas w szkole na druku stanowiącym załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

2. Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty: 
- opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny i  
miesięcznym dochodem netto na członka rodziny, 
- opinię wychowawcy klasy zawierającą opis postawy ucznia w szkole, w środowisku 
(znane informację) oraz stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (systematyczność 
uczęszczania na zajęcia oraz stopień zaangażowania w nauczanie), 
- zaświadczenie o uczestnictwie ucznia w olimpiadach i konkursach lub opinia danego 
Zespołu Przedmiotowego o wysokich uzdolnieniach ucznia potwierdzone przez dyrektora 
szkoły. 

   - oświadczenie ucznia o nie pobieraniu stypendium z innych źródeł, potwierdzone przez 
dyrektora szkoły, 

      - w przypadku gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach,   wynikających z 
przeciętnego dochodu na 1 ha przeliczeniowy, obliczanego tak jak do podatku rolnego.  
 



Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej 

w Rypinie 

§ 1 
2. Stypendium jest przyznawane uczniom Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej  w 

Rypinie. 
3. Stypendium mogą otrzymać uczniowie pozostający w trudnych warunkach 

materialnych i osiągający wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz wysoką 
frekwencję. 

4. Stypendium mogą otrzymać także uczniowie pozostający w trudnych warunkach 
materialnych będący laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, 
centralnym i międzynarodowym lub odznaczający się wysokimi uzdolnieniami i 
osiągnięciami w określonej dziedzinie oraz osiągający pozytywne wyniki w nauce i 
zachowaniu, a także wysoką frekwencję. 

5. Stypendium może być przyznane również doraźnie uczniowi z rezerwy stypendialnej 
w przypadku wystąpienia w jego rodzinie zdarzenia losowego powodującego 
powstanie bardzo trudnej sytuacji finansowej. 

1) rezerwa stypendialna może być tworzona w wysokości 10% środków stypendialnych 
przeznaczonych na dany rok stypendialny. 
2) rezerwa stypendialna niewykorzystana w danym roku przechodzi na następny rok 
stypendialny i powiększa pulę na stypendium. 

6. Stypendium przyznawane jest co najmniej dla jednego ucznia Szkoły.  
7. Środki finansowe na stypendium pochodzą z funduszu Rady Rodziców oraz z 

darowizn przekazywanych na ten cel przez członków Rady Pedagogicznej Zespołu 
Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie.  

8. Wysokość oraz liczba stypendiów określona jest każdorazowo na  posiedzeniu 
Komisji Stypendialnej i uzależniona jest od  

§ 5 
1. Po analizie dokumentów, o których mowa w § 4 komisja przyznaje stypendium biorąc 
pod uwagę: 
- średni dochód  netto miesięczny na jednego członka rodziny, 
- średnią ocen ucznia za semestr i ocenę z zachowania a także frekwencję, 
- inne szczególne osiągnięcia, w szczególności laureaci konkursów, olimpiad i zawodów 
na szczeblu województwa i uczestnicy olimpiad na szczeblu centralnym oraz 
międzynarodowym. 
2. Przyznanie stypendium będzie wynikało z ustalonej łącznie liczby punktów na 
podstawie przeliczenia na punkty według następującego kryterium: 
1) średnia ocen - najwyższa średnia - 40 pkt, 
2) dochód na członka rodziny - najniższy dochód - 40 pkt,  
3) ocena z zachowania - bardzo dobre - 5 pkt, wzorowe - 10 pkt, 
4) frekwencja ucznia - najwyższa frekwencja - 10 pkt. 
3. Obliczanie liczby punktów za poszczególne kryteria: 
1) za średnią ocen - według wzoru :                     średnia ocen badana x 40 pkt 

       średnia ocen najwyższa  
 

2) za średni dochód na osobę według wzoru:     dochód najniższy x 40 pkt 
       dochód badany  

3) za średnią frekwencję według wzoru:                 frekwencja badana x 10 pkt 
   frekwencja najwyższa  

 



4. Uczniowi, który będzie ubiegał się o stypendium ze względu na szczególne osiągnięcia, 
będzie liczona liczba punktów jak za najwyższą średnią. 

 
§ 6 

O przyznanym stypendium Komisja Stypendialna zawiadamia Prezydium Rady 
Rodziców. 

 
§ 9 

Czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem przyznawania stypendiów 
wykonuje komórka księgowości Rady Rodziców w Zespole Szkół  nr 2 w Rypinie. 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


