
Stypendium wypłacane jest raz w roku- na zakończenie roku szkolnego ( kwiecień- dla klas programowo najwyższych- 

i czerwiec ). Stypendium nie przyznaje się uczniowi wytypowanemu do Stypendium Prezesa rady Ministrów i 

Stypendium Starosty Powiatu Giżyckiego. 

Stypendium otrzymuje uczeń, który ma wzorową ocenę zachowania oraz wypełnia wymagania zawarte w jednym      

z 4 poniższych punktów, przy czym obowiązuje następująca kolejność przyznawania stypendium: najpierw 

stypendium otrzymują  uczniowie spełniający wymagania zawarte w pkt.1, pozostałe środki przechodzą na uczniów 

spełniających wymagania zawarte w pkt.2 itd. aż do wyczerpania środków.  

1. Spełnia jedno z poniższych: 

 uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym, 

 uplasował się na jednym z 5 pierwszych miejsc w turnieju/konkursie przedmiotowym na szczeblu 

ogólnopolskim, 

 reprezentując szkołę uplasował się na jednym z 5 pierwszych miejsc indywidualnie lub na jednym            

z 3 pierwszych miejsc zespołowo w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, 

 uzyskał tytuł finalisty w co najmniej 2 olimpiadach na szczeblu centralnym, 

 reprezentował szkołę w co najmniej 2 w turniejach/konkursach/zawodach sportowych na szczeblu 

ogólnopolskim. 

LUB 

2. Uzyskał średnią ocen  rocznych na poziomie co najmniej 4,90 i spełnia jedno z poniższych: 

 co najmniej dwukrotnie reprezentował szkołę w wojewódzkim etapie olimpiady przedmiotowej, 

 reprezentował szkołę w co najmniej 2 w turniejach/konkursach przedmiotowych na szczeblu 

wojewódzkim, co najmniej raz plasując się na jednym z 5 pierwszych miejsc, 

 reprezentując szkołę w co najmniej 2 zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim co najmniej raz 

uplasował się na jednym z 5 pierwszych miejsc indywidualnie lub na 1 zespołowo  

LUB 

3. Uzyskał średnią ocen  rocznych na poziomie co najmniej 5,20 i spełnia jedno z poniższych: 

 reprezentował szkołę w wojewódzkim etapie olimpiady przedmiotowej 

 reprezentując szkołę w turnieju/konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim uzyskał jedno       

z 5 pierwszych miejsc  

 reprezentując szkołę w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim uplasował się na jednym           

z 5 pierwszych miejsc indywidualnie lub na 1 zespołowo  

 miał 100% frekwencji  

LUB  

4. Uzyskał średnią ocen  rocznych na poziomie co najmniej 5,40 

W przypadku braku środków dla wszystkich uczniów spełniających  wymagania zawarte w pkt. 4 ,pierwszeństwo 

otrzymania stypendium w grupie 4. będą miały osoby rekomendowane przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

W przypadku pozostania środków do dyspozycji zwiększane będą stypendia wszystkich uczniów spełniających  

zgodnie z kolejnością grup (najpierw  w 1, później w kolejności). W pierwszej kolejności stypendium zostanie 

zwiększone osobom rekomendowanym przez Szkolne Koło Wolontariatu. Przy dużej ilości niewykorzystanych 

środków dopuszcza się możliwość obniżenia wymaganej średniej do  5,30 . pozostałe warunki ( wzorowe 

zachowanie) pozostają bez zmian. 

  


