
 

 

     

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów uczących się 

w zawodzie: technik mechanik specjalizacja - obróbka skrawaniem i operator 

obrabiarek skrawających w Zespole szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego 

w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

§ 1 

Warunki ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów 

klasy w zawodzie: technik mechanik, specjalizacja - obróbka skrawaniem (technikum) 

i operator obrabiarek skrawających (zasadnicza szkoła zawodowa) w Zespole Szkół nr 4 im. 

Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim w roku szkolnym 2017/2018. 

2. Celem stypendium jest promowanie zawodów związanych z przedmiotem działalności 

fundatora. 

3. Stypendium jest formą nagrody za wyniki w nauce i frekwencję na zajęciach.  

 

§ 2  

Kryteria przyznawania stypendium motywacyjnego 

1. W roku szkolnym 2017/2018 stypendium motywacyjne przyznawane będzie w oparciu 

o następujące kryteria: 

 W klasie pierwszej, semestr pierwszy: 

◦ wynik egzaminu gimnazjalnego – 100% oceny 

 W klasie pierwszej semestr drugi , w klasie drugiej i trzeciej: 

◦ średnia ocena – 70% oceny, 

◦ frekwencja na zajęciach - 30% oceny 

 

2. W przypadku gdy liczba uczniów ubiegających się o stypendium - którzy w ramach 

postępowania rekrutacyjnego uzyskali jednakową liczbę punktów - przekracza maksymalną 

liczbę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium, jako dodatkowe kryterium stosuje się 

wyższą średnią z zachowania.  

3. Stypendium może być przyznane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art.173 ust.1 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

4. Na wniosek wychowawcy klasy/rodziców (opiekuna) ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji 

materialnej, komisja może dodać do wyliczonej liczby punktów 50% punktów uzyskanych przez 

ucznia.  

5.  Lista stypendystów ustalana jest dwa razy w roku szkolnym- na początku każdego semestru 

przez Komisję Stypendialną w zależności od możliwości finansowych programu. W przypadku 

uczniów klas II i III po pozytywnej opinii opiekuna( wychowawcy) stypendium może zostać 

przedłużone na następny semestr. 



 

 

     

6. Pierwsze osoby z listy rankingowej, w liczbie stosownej do ilości stypendiów motywacyjnych 

będą kolejno włączani na listę stypendystów. 

7. Osoby z list rezerwowych będą kolejno włączani na listę stypendystów w przypadku zwolnienia 

miejsc, o ile w chwili włączenia na listę spełniają wszystkie kryteria pobierania stypendium 

motywacyjnego. 

8. Włączenie na listę stypendystów z list rezerwowych oznacza, że stypendium będzie wypłacane 

od początku miesiąca następnego po włączeniu do końca danego okresu stypendialnego. 

9. Stypendysta włączony z list rezerwowych podlega tym samym obowiązkom i rygorom 

formalnym, co stypendysta wyłoniony w pierwotnym naborze. 

10. Stypendia wypłacane są ze środków przekazanych przez firmę Zakład Usługowo - 

Produkcyjny " ROZTOCZE" Roman Rak. 

 

 

§ 3 

Tryb powoływania komisji stypendialnej 

1. Komisję stypendialną powołuje Fundacja. 

2. W skład komisji stypendialnej wchodzą: 

a) Przedstawiciel Fundacji Parasol Roztocza 

b) Przedstawiciel Zespołu szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie 

Lubelskim (Wychowawca klasy do której adresowane jest stypendium 

motywacyjne/przedstawiciel dyrekcji /nauczyciel przedmiotów zawodowych/ 

przedstawiciel rady komisji stypendialnej) 

c) Przedstawiciel fundatora stypendiów tj. firmy Zakład Usługowo - Produkcyjny  

" ROZTOCZE" Roman Rak 

3. Do obowiązków Komisji należy w szczególności: 

a) Ustalanie listy rankingowej uczniów ubiegających się o stypendium, 

b) Ustalanie list stypendystów, 

c) Ustalanie list rezerwowych, 

d) Wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium, 

e) Wydawanie decyzji o utracie prawa do stypendium. 

 

§ 4 

Tryb zgłaszania kandydata do stypendium motywacyjnego 

1. Warunkiem ubiegania się o ww. stypendium jest: 

a. złożenie przez ucznia wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium 

motywacyjnego w terminie do dnia 31 października 2017 r., oraz do dnia 28 lutego 

2018r. 

b. wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, 

2. Stypendium przyznawane jest na semestr przez Komisję Stypendialną na podstawie listy 

rankingowej zatwierdzonej przez Prezesa Fundacji Parasol 

Roztocza. 



 

 

     

3. Stypendium może uzyskać maksymalnie 3 uczniów w danej klasie. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium można złożyć u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. 

 

§ 5 

Procedura postępowania przy udzielaniu stypendium 

1. Przedstawiciel Komisji Stypendialnej dokonuje oceny formalnej złożonych wniosków. 

2. Jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia warunki wymagane regulaminem jest on przekazywany 

do rozpatrzenia przez Komisję Stypendialną, na posiedzeniu, które odbędzie się w terminie 7 dni 

od zakończenia naboru wniosków. Ocena wniosków oraz podjęcie decyzji o przyznaniu 

stypendium leży po stronie niezależnej Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 3 niniejszego 

regulaminu. 

3. Uczniowie ubiegający się o stypendium umieszczani są na liście rankingowej w malejącej 

kolejności uzyskanych wyników z ocen, o której mowa w § 2 pkt 1 regulaminu. 

4. Przewodniczący Komisji informuje Prezesa Fundacji o podjętej decyzji w sprawie przyznania 

stypendium w ciągu 3 dni po posiedzeniu Komisji.  

5. Wychowawcy klas są zobowiązani poinformować Kandydatów w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej przekazał decyzję w sprawie przyznania stypendiów. 

6. Na wniosek stypendysty stypendium może zostać wypłacone semestralnie. 

7. Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy, od września do stycznie i od lutego do czerwca. 

W związku z opóźnieniem w wypłacie stypendium za miesiąc wrzesień i luty spowodowanym 

trwającą w tym czasie procedurą kwalifikacyjną, nastąpi wyrównanie wypłat w miesiącu 

październiku i marcu. 

8. Stypendia przekazywane będą w gotówce bezpośrednio do rąk Stypendysty, bądź przelewem na 

konto. Odbiór potwierdzany będzie podpisem Stypendysty złożonym na liście.  

 

§ 6 

 

Prawa i obowiązki Stypendysty 

1.Stypendysta zobowiązuje się: 

a) w pełni wykorzystywać możliwości kształcenia oraz zdobywać wiedzę i umiejętności, 

b) dążyć do ukończenia nauki na wskazanych kierunkach zawodowych, 

c) przestrzegać niniejszego Regulaminu, oraz regulaminu obowiązującego w Zespole szkół nr 4 

im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim, 

d) informować Komisję Stypendialną w ciągu 7 dni o: 

 zmianie statusu ucznia (np. skreśleniu z listy uczniów, zawieszeniu w prawach ucznia), 

 zmianie miejsca zamieszkania, 

 zmianie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

 

 

§ 7 

Wstrzymanie wypłaty i utrata prawa do stypendium motywacyjnego 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium 

motywacyjnego z chwilą: 



 

 

     

a) skreślenia z listy uczniów, 

b) zawieszenia w prawach ucznia, 

c) nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach przekraczających 7 dni w ciągu semestru, 

d) orzeczenia kary dyscyplinarnej w stosunku do ucznia przez komisję dyscyplinarną, 

e) przeniesienia się do klasy o innym zawodzie niż wymienione w § 1 

 

§ 8 

1. W sprawach budzących wątpliwości prawo do interpretacji przepisów regulaminu przysługuje 

komisji stypendialnej. 

 

 


