
Regulamin przyznawania stypendium o charakterze socjalno-                       
- motywacyjnym uczniom Liceum Ogólnokształcącego nr XI we 

Wrocławiu finansowanym przez dr Ewę Rzewuską  

 
I. Postanowienia  ogólne 

 

§ 1 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania świadczenia 
pieniężnego w formie jednorazowego stypendium, dla uczniów XI LO we Wrocławiu          

§ 2 
Stypendium ma charakter pomocy socjalno-motywacyjnej uczniom dobrze wypełniającym 
obowiązki ucznia określone w Statucie Szkoły, pochodzącym z rodzin będących w trudnej 
sytuacji finansowej.     

§ 3 
Stypendium jest finansowane ze środków zgromadzonych przez Szkołę jako darowizna 
przeznaczona na pomoc finansową uczniom. Liczba i wysokość przyznanego Stypendium 
zależy od wielkości zgromadzonych środków. 

 

II. Zasady, warunki i tryb przyznawania Stypendium 
 

§ 4 
1. Stypendium jest przyznawane, na wniosek wychowawcy lub nauczyciela po 

pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły w składzie: 
przedstawiciele rady pedagogicznej – 2 osoby, pedagog i/lub psycholog, 
dyrektor/wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący. 
 

2. W przypadku kilku równorzędnych wniosków decyzję o przyznaniu świadczenia 
podejmuje Komisja, a przypadku trudności, jej przewodniczący. 

 

3. Wnioski o Stypendia są rozpatrywane dwa razy w roku  (1 raz w semestrze) po Radzie 
Klasyfikacyjnej. 

§ 5 
Stypendium może być  przeznaczone  na  wydatki   związane   z wypoczynkiem, rozwojem   
naukowym lub artystycznym albo na inny dowolny cel.  

 

§ 6 
1. Stypendium może otrzymać uczeń, który: 

 w klasyfikacji semestralnej otrzymał minimum ocenę poprawną z zachowania 
oraz wszystkie pozytywne oceny z przedmiotów nauczania; 

 pochodzi z rodziny, która jest w trudnej sytuacji finansowe lub rodzinnej, znanej 
wychowawcy, pedagogowi/psychologowi lub innemu członkowi RP. 
 

2. Komisja bierze pod uwagę aktualną sytuację ucznia w bieżącym semestrze oraz warunki 
ekonomiczno-środowiskowe kandydata i możliwość uzyskania przez niego wsparcia w 
środowisku lokalnym.  
 

3. W przypadku porównywalnych wyników nauczania i wychowania kilku kandydatów, 
Komisja bierze pod uwagę kryteria dodatkowe jak: bezrobocie, wielodzietność, samotne 
rodzicielstwo, choroba lub niepełnosprawność w rodzinie, itp. Porównywanie osiągnięć 
odbywa się z uwzględnieniem tej zależności i ze szczególną troską o kierowanie pomocy 



tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 
 

III. Przekazywanie i rozliczanie stypendiów 
 

§ 7 

1. Podstawą do wypłaty Stypendium jest protokół ze spotkania Komisji oraz pisemna zgoda 
rodziców lub pełnoletniego ucznia na przyjecie świadczenia.  
 

2. Stypendium ma charakter nagrody i  wypłacane jest 1x w semestrze. 
 
3. Stypendium przekazuje się przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez rodziców 

lub pełnoletniego ucznia.  
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

                                                                                 § 8 
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną LOXI 
 we Wrocławiu. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


