ZARZĄDZENIE NR 15/2022/2023
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku
z dnia 14.09.2022r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Stypendium dyrektora szkoły
dla uzdolnionych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku
zwanym „Stypendium Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w
Pucku.”
.
1. W dn. 14.09.2022r. na podstawie art. 90gustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j.Dz.U.2021 poz.1915) Rada Pedagogiczna postanowiła dokonać zmian w
Regulaminie przyznawania Stypendium dyrektora szkoły dla uzdolnionych uczniów I
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku zwanym „Stypendium
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.” (Uchwała RP Nr IX/2022/2023) i przyjąć tekst jednolity regulaminu stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały Rada pedagogiczna powierzyła dyrektorowi szkoły z dniem podjęcia.
Wobec powyższego zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadzam zmiany w Regulaminie przyznawania Stypendium dyrektora szkoły dla uzdolnionych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku zwanym
„Stypendium Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego wPucku.”,
który przyjmuje tekst jednolity i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Regulamin przyznawania Stypendium dyrektora szkoły dla uzdolnionych uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku zwanym „Stypendium Dyrektora I
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.” ze zmianami obowiązuje od
dnia 14.09.2022r.
……………………………………………………………………….
pieczątka i podpis dyrektora szkoły
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Regulamin przyznawania Stypendium dyrektora szkoły dla uzdolnionych uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku zwanym „Stypendium Dyrektora I
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.”
§1
1. Stypendium może otrzymad uzdolniony uczeo I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Pucku za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe lub sportowe
lub artystyczne.
2. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.
3. Pomoc w formie Stypendium przyznawana jest uczniom raz w roku kalendarzowym, za
osiągnięcia w danym roku szkolnym.
4. Liczba stypendiów oraz szczegółowa wysokośd stypendiów zostanie ustalona
z uwzględnieniem liczby złożonych wniosków o przyznanie Stypendium, osiągnięd ucznia
oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu.
§2
1. Stypendium może otrzymad uczeo, który łącznie spełnia następujące kryteria:
1) uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku,
2) w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek, w wyniku klasyfikacji rocznej lub koocowej uzyskał średnią ocen co najmniej5,00 z obowiązkowych zajęd edukacyjnych,
3) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub koocowej średnią ocen co najmniej 4,66
z języka polskiego lub matematyki oraz dwóch innych obowiązkowych zajęd edukacyjnych - do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, historia, fizyka,
chemia, biologia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeostwie – realizowanych na poziomie rozszerzonym,
4) ocena zachowania jest co najmniej bardzo dobra
5) oraz minimum jedno kryterium z niżej wymienionych:
a) uzyskał wysokie miejsca na szczeblu co najmniej powiatowym np. tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowejlub innych olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych,
b) w konkursach organizowanych przez uczelnie zdobył indeks uprawniający do
podjęcia studiów,
c) uzyskał wysokie miejsca na szczeblu co najmniej powiatowym
w dyscyplinach sportowych indywidualnych lub zespołowych
d) ma osiągnięcia artystyczne i reprezentuje szkołę i powiat pucki na arenie artystycznej.
2. Dodatkowym kryterium, które nie jest wymagane, ale podlega punktacji to uczestnictwo
ucznia w działalności społecznej (wolontariat, organizacje społeczne, działania na rzecz
szkoły np. samorząd uczniowski)
3. Spełnienie kryteriów stypendialnych, o których mowa w pkt. 1 podlega ocenie merytorycznej na podstawie tabeli oceny punktowej wniosku stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w konkursach, wiedzy, artystycznych, czy zawodach sportowych na różnym, czy na tym samym szczeblu i z tego samego kryterium (5a, 5c, 5d), w ocenie bierze siępod uwagę najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych konkursach.
§3
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1. udzielenie uczniowi Stypendium wnioskuje wychowawca klasy na formularzu „Wniosku o
przyznanie StypendiumDyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Pucku” stanowiącymzałącznik nr 1 do regulaminu,
2. Wniosek o przyznanie Stypendium wychowawca klasy sporządza w porozumieniu z
uczniem lub jego rodzicami i składa poprzez sekretariat szkoły do komisji stypendialnej,
do dnia zebrania rady pedagogicznej, związanej z klasyfikowaniem i promowaniem
uczniów - w czerwcu danego roku szkolnego.
3. Komisja stypendialna przekazuje rozpatrzone wnioski wraz ze swoją opinią dyrektorowi
szkoły w terminie dwóch dni od dnia, o którym mowa w pkt. 2.
4. Dyrektor przyznaje Stypendium ustalając jego wysokośd po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i rady pedagogicznej.
§4
1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
2. W skład komisji stypendialnej wchodzą:
1) Wicedyrektor szkoły – przewodniczący lub inny wyznaczony przez dyrektora szkoły
nauczyciel,
2) Nauczyciele szkoły w liczbie dwóch – członkowie,
3. Posiedzenie Komisji stypendialnej zwołuje Przewodniczący.
4. Członkowiekomisji stypendialnej, o których mowa w pkt. 2 nie mogą byd wychowawcami
klas.
5. Członek Komisji, którego dziecko ubiega się o Stypendium nie może brad udziału w głosowaniu nad wnioskiem.
6. Komisja stypendialna sprawdza wnioski pod względem formalnym oraz dokonuje oceny
merytorycznej wniosków.
7. Ocena wniosku obejmuje:
1) ocenę formalną wniosku – sprawdzeniewniosku pod względem poprawności i kompletności, odrzucenie wniosków, które nie spełniają wymogów formalnych oraz kwalifikują wnioski do oceny merytorycznej.
2) ocenę merytoryczną wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym oraz
przyznanie punktacji na podstawie tabeli oceny punktowej wniosku stanowiącej
załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3) ocenę merytoryczną dokonuje się na indywidualnej karcie oceny merytoryczne
wniosku załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4) sporządzenie listy rankingowej wniosków na podstawie uzyskanej punktacji, która
stanowi załącznik nr 4do niniejszego Regulaminu.
8. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie protokołu i listy rankingowej kandydatów na
stypendystów.
9. Protokół i listę rankingową po odczytaniu i zaakceptowaniu podpisuje Przewodniczącyi
wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Komisji.
10. Przewodniczący Komisji przedstawia Dyrektorowi szkołyprotokół i listę rankingową.
11. Ostateczną decyzję o przyznaniuStypendium podejmuje Dyrektor.
12. Decyzja Dyrektora jest ostateczna i nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu Postępowania
Administracyjnego – nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
§5
1. Złożenie wniosku o Stypendium nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem.
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2. Przyznane uczniowi Stypendium wypłacane będzie jednorazowo w formie gotówkowej.
3. Bez rozpatrzenia pozostają wnioski niekompletne i złożone po wyznaczonym
w regulaminie terminie.
4. Wręczenie Stypendium odbywa się w czerwcu podczas uroczystego zakooczenia roku
szkolnego.
5. Stypendia są finansowane przez Powiat Pucki. Ich wysokośd oraz liczba zależy od wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia i jest corocznie uzgadniana z organem prowadzącym szkołę.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

…………………………………….
miejscowośd data

………………….……………………
Imię nazwisko wnioskodawcy – wychowawcy klasy

Wniosek
o przyznanie StypendiumDyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Żeromskiego w Pucku dla ucznia
1. Nazwisko i imię ……………………………………………………….........................................................
2. Data urodzenia ………………………………………… 3. PESEL ………………………………………...
4. Stały adres zamieszkania ………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Nazwa i adres szkoły – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku ul. Morskiego Dywizjonu
Lotniczego 18 84-100 Puck
6. Klasa ……………...
7.Średnia ocen rocznych lub koocowych z obowiązkowych zajęd edukacyjnych ………………..
8. Ocena z języka polskiegolubmatematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony) …………………………………….
9. Średnia ocen z dwóch innych obowiązkowych zajęd edukacyjnych - do wyboru: język polski, język obcy, historia, fizyka, matematyka, chemia, biologia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeostwie – realizowanych na
poziomie rozszerzonym:……………….
10. Ocena zachowania ……………………………………..
11. Minimum jedno kryterium z niżej wymienionych:
11a.wysokie miejsca na szczeblu co najmniej powiatowym np. np. tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, lub innych olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
11b. w konkursach organizowanych przez uczelnie zdobył indeks uprawniający do podjęcia studiów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11c. uzyskał wysokie miejsca na szczeblu co najmniej powiatowym w dyscyplinach sportowych indywidualnych
lub zespołowych………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11d. ma osiągnięcia artystyczne i reprezentuje szkołę i powiat pucki na arenie artystycznej…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
12. działalnośd społeczna (wolontariat, organizacje społeczne, działania na rzecz szkoły np. samorząd uczniowski)
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………….

……………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 2 do Regulaminu
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TABELA OCENY PUNKTOWEJ
Uczeo
kryteria

punkty

1. Średnia ocen
6
40
5,75 – 5,99
39
5,50 – 5,74
38
5,25 – 5,49
37
5,00 – 5,24
36
2. Średnia ocen z 3 przedmiotów (język polski lub matematyka i 2 do wyboru)
6,00
20
5,66
19
5,33
17
5,00
16
4,66
15
3. Zachowanie
Wzorowe
3
Bardzo dobre
1
4. Konkursy/olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne - CKE
Laureat/Finalista krajowy
10
Laureat/Finalista wojewódzki
7
Etap powiatowy – miejsca I-VI
4
5.Osiągnięcia sportowe
Szczebel krajowy
10
Szczebel wojewódzki
7
Szczebel powiatowy – miejsca I-VI
4
6. Osiągnięcia artystyczne
Etap krajowy
10
Etap wojewódzki
7
Etap powiatowy – miejsca I-VI
4
7. Uzyskanie indeksu
5
8. Działalnośd społeczna
2
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

INDYWIDUALNA KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
O STYPENDIUM DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. ŻE-

ROMSKIEGO W PUCKU
………………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata, klasa)

LP.

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

1.
Średnia ocen
2.

Średnia ocen z 3 przedmiotów (język polski lub matematyka i 2 do wyboru)

3.
Zachowanie
4.
Konkursy/ olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne
5.
Osiągnięcia sportowe
6.
Osiągnięcia artystyczne
7.
Uzyskanie indeksu
8.
Działalnośd społeczna
Suma punktów

Podpis Członków Komisji:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………

Puck, ……………………….

LICZBA PUNKTÓW
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Załącznik nr 4 do Regulaminu

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW
DO STYPENDIUMDYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.
ŻEROMSKIEGO W PUCKU
Lp.

Imię i nazwisko kandydata - klasa

Liczba punktów przyznanych
kandydatowi podczas oceny
merytorycznej wniosku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Imiona i nazwiska Członków Komisji Stypendialnej dokonujących oceny merytorycznej wniosku:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

przewodniczący

2.

członek zespołu

3.

członek zespołu

Podpis

