
REGULAMIN STYPENDIUM SZKOLNEGO  

„BILET MIESIĘCZNY ZA WYNIKI W NAUCE” 

 

 

1. Stypendium szkolne „Bilet miesięczny za wyniki w nauce”  jest przyznawane uczniom  

II LO im. A. Mickiewicza w Raciborzu przez Radę Rodziców szkoły ze zgromadzonych 

przez nią środków finansowych.   

2. Stypendium ma na celu motywowanie uczniów do nauki i wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z różnych środowisk. 

3. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły spoza granic 

administracyjnych miasta Racibórz. 

4. Rada Rodziców może przyznać jedno lub więcej stypendiów, w zależności od jej 

możliwości finansowych w danym roku szkolnym. 

5. Stypendium jest wypłacane za każdy miesiąc zaczynający się w drugim semestrze nauki 

w roku szkolnym po uwzględnieniu klasyfikacji z pierwszego semestru. 

6. Głównym warunkiem uzyskania stypendium przez ucznia jest średnia ocen od 4,3 

za pierwszy semestr nauki w danym roku szkolnym. 

7. Spośród uczniów, którzy spełnili warunek wskazany w punkcie 6. Regulaminu, 

stypendium zostanie przyznane w kolejności tym, których rodzina uzyskuje najmniejszy 

średni dochód miesięczny netto na 1 osobę  ustalony na podstawie 3 ostatnich miesięcy, 

potwierdzony oświadczeniem o dochodach (zał. 1). 

8. Miesięczna wysokość stypendium jest równa kosztowi imiennego biletu miesięcznego  

na dojazd do szkoły / powrót do miejsca zamieszkania, zakupionego przez ucznia  

w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. 

9. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna pod kierunkiem 

przewodniczącego Rady Rodziców, w której skład wchodzą również: przewodniczący 

Szkolnego Zespołu Wychowawczego, pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Głos decydujący ma przewodniczący Rady Rodziców. 

10. Pisemne wnioski o stypendium (zał. 1) mogą składać rodzice / opiekunowie prawni 

niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń do 2 lutego 2018 r. 

11. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie szkoły: 47-400 Racibórz,  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

12. Odwołania od decyzji dotyczącej przyznania stypendium można składać do Komisji 

Stypendialnej (w sekretariacie szkoły) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

13. Komisja Stypendialna, poszerzona o dyrektora szkoły jako członka Komisji, rozpatruje 

odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

 

                    Magdalena Potaczek 

 

  

 

 

 


