
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU 

ul. Gen. J. Hallera 12 

63-900 Rawicz

 

Regulamin  

Stypendium Dyrektora Szkoły 

 

§ 1 

1. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. 

2. Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje wychowawcom klas. 

4. Stypendium może otrzymać uczeń, któremu nie przyznano żadnego innego stypendium 

motywacyjnego. 

 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen nie 

niższą niż 4,5 i co najmniej dobrą ocenę zachowania za półrocze poprzedzające półrocze, w 

którym przyznaje się stypendium. Uczeń spełnia ponadto jedno z poniższych kryteriów: 

a) w szczególny sposób przyczynił się do rozsławienia dobrego imienia szkoły, 

b) posiada szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne, 

c) wykazuje wysokie zaangażowanie w życie szkoły. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz 

posiada co najmniej dobrą ocenę zachowania za półrocze poprzedzające półrocze, w którym 

przyznaje się to stypendium. 

§ 3 

1. Zgłaszający kandydata wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego wypełnia wniosek 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2. Wnioski wraz z uzasadnieniem   składane są do Szkolnej Komisji stypendialnej. 

3. Szkolna Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski kandydatów do stypendium i przedstawia 

swoją opinię dyrektorowi szkoły. 

4. Na zebraniu Rady Pedagogicznej dokonuje się zaopiniowania wniosków. 

5. Dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu kandydatów do stypendium, przyznaje stypendia. 

§ 4 

Dyrektor szkoły informuje uczniów  o przyznaniu stypendium. 

 

§ 5 

Stypendium przyznaje się na okres jednego półrocza. 
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§ 6 

Stypendium wypłaca się jednorazowo w półroczu. 

§ 7 

Wręczenie Stypendium Dyrektora Szkoły odbywa się na uroczystym apelu. 

 

Szkolna Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2009 r. ustaliła średnią ocen co 

najmniej 4,5 jako kryterium ubiegania się o Stypendium Dyrektora Szkoły. 

 

                                                   Przewodniczący  

Szkolnej Komisji Stypendialnej 

 

Na zebraniu  w dniu 13 lutego 2009 r. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała średnią ocen co 

najmniej 4,5 jako kryterium ubiegania się o Stypendium Dyrektora Szkoły i zatwierdziła Regulamin 

Stypendium Dyrektora. Uchwała Rady Pedagogicznej ZSZ w Rawiczu Nr 1/2008/2009. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Pedagogicznej 

 

Na spotkaniu w dniu 13 lutego 2009r. Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował średnią ocen co 

najmniej 4,5 jako kryterium ubiegania się o Stypendium Dyrektora Szkoły. 

Przewodnicząca 

Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

 

 


