Programy stypendialne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Trzemesznie
1. Stypendia dla uczniów dojeżdżających START





wszyscy uczniowie zamieszkujący do 5 km- otrzymują 30,00 zł miesięcznie
od 5 km do 10 km- 40,00 zł
od 10 km do 15 km– 60,00 zł
powyżej 15 km– 80,00 zł

Warunkiem utrzymania stypendium przez pełen okres jest:
1) nieopuszczenie bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 3 godzin lekcyjnych;
2) uzyskanie po pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym średniej oceny nie mniejszej niż 3,0.

2. Stypendium dla klas pierwszych PERSPEKTYWA - 100,00 zł miesięcznie
Przyznanie stypendium dla uczniów klas pierwszych w pierwszym roku nauki, którzy spełniają następujące
warunki:
A) na świadectwie ukończeniu gimnazjum uzyskali średnią z przedmiotów nauczania nie niższą niż 4,5 oraz
łączną średnią z egzaminu gimnazjalnego nie niższą niż 70 %,
B) mają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.
Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku:
a) uzyskania w I semestrze nauki średniej ocen poniżej 4,0 w szkole ponadgimnazjalnej, przy czym utrata
prawa do stypendium następuje od II semestru;
b) opuszczenia bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 3 godzin lekcyjnych, przy czym utrata
prawa do stypendium następuje za miesiąc, w którym opuścił lekcje bez usprawiedliwienia;
c) otrzymania kary przewidzianej w statucie szkoły, przy czym utrata prawa do stypendium następuje od
miesiąca, w którym uczeń został ukarany

3. Stypendia za najwyższe wyniki w nauce - 150 zł miesięcznie
Stypendia przyznaje się począwszy od klasy drugiej:
1. jednemu uczniowi liceum ogólnokształcącego, jednemu uczniowi technikum i jednemu uczniowi
zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie promocyjnym w
roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznaje się to stypendium;
2. uczniom szkoły osiągającym najwyższe wyniki w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
przyznaje się to stypendium lub posiadającym szczególne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub
krajowym, z każdego z następujących przedmiotów:
a) język polski;
b) język obcy;
c) historia;
d) wos;
e) matematyka;
f) fizyka;
g) chemia;
h) biologia;
i) geografia;
k) z innego przedmiotu, o ile uczeń ma wybitne osiągnięcia na szczeblu co najmniej krajowym;
3. w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż dwóm uczniom zasadniczej szkoły zawodowej osiągającym
najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych.
4. Stypendium przyznaje się uczniowi uzyskał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów nie niższą niż 4,0 dla uczniów liceum oraz 3,5 dla uczniów technikum i
zasadniczej szkoły zawodowej.

