
Regulamin przyznawania stypendium  

im. Doroty Szczepanek  

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

w Ropczycach 
 

1. Stypendium im. Doroty Szczepanek jest formą wyróżnienia i docenienia 

uczniów, a jednocześnie motywacją do osiągania przez nich jak najwyższych 

wyników w dziedzinie będącej przedmiotem ich zainteresowań naukowych  lub 

rywalizacji sportowej. 

2. Stypendium im. Doroty Szczepanek przyznaje się uczniom, którzy 

wykazują pasję i szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 

wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach 

wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

3. Stypendium może być przyznane uczniowi za wybitne osiągnięcia 

edukacyjne, w szczególności: 

 laureatowi lub finaliście międzynarodowej olimpiady; 

 laureatowi lub finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

ogólnopolskim; 

 laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję 

naukową lub stowarzyszenie naukowe; 

 uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. 

4. Warunkami koniecznymi przy ubieganiu się o stypendium są również: 

 uzyskanie przez ucznia w klasyfikacji śródrocznej/rocznej wzorowej 

oceny zachowania; 

 wymierny udział w pracy na rzecz wolontariatu lub środowiska lokalnego; 

 kontynuowanie nauki w Liceum w roku szkolnym, na który będzie 

przyznawane stypendium. 

5. Stypendium nie może być przydzielone uczniowi, który w danym roku 

szkolnym będzie otrzymywał stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

6. Stypendium przyznaje się maksymalnie 2 uczniom Liceum na okres 6 

lub 12 miesięcy w kwocie maksymalnie 300 zł miesięcznie. 



7. Stypendium może być przyznane temu samemu uczniowi kilkukrotnie, 

łącznie na okres 2,5 roku, a od roku szkolnego 2019/2020 na okres 3,5 roku.  

8. Kandydatów do stypendium im. Doroty Szczepanek typują: dyrektor 

szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, samorząd uczniowski. 

9. Komisja do spraw stypendium przedstawia Radzie Pedagogicznej 

wnioski o stypendium wraz z uzasadnieniem. 

10. Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów do stypendium spełniających 

wymagane kryteria i wyznacza im opiekunów dydaktycznych. 

11. Dyrektor szkoły przedstawia Panu prof. Kazimierzowi Szczepankowi 

wytypowanych kandydatów i opiekunów dydaktycznych. 

12. Opiekun dydaktyczny otrzymuje jednorazowo wynagrodzenie 

w wysokości  600 zł  w przypadku sprawowania sześciomiesięcznej opieki nad 

stypendystą lub  1200 zł  w przypadku opieki rocznej. 

13. Obowiązkiem opiekuna dydaktycznego jest wspomaganie 

i monitorowanie pracy stypendysty i przedstawianie efektów jego pracy Radzie 

Pedagogicznej co najmniej dwa razy  w przypadku sześciomiesięcznego okresu 

pobierania stypendium i cztery razy w przypadku rocznego okresu pobierania 

stypendium. 

14. Pan prof. Kazimierz Szczepanek przelewa środki finansowe dla 

stypendystów   i opiekunów dydaktycznych na rachunek Stowarzyszenia 

Absolwentów  i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki   w Ropczycach zgodnie z zawartym porozumieniem. 

15.  Stowarzyszenie przelewa co miesiąc stypendium na rachunek wskazany 

przez  ucznia w zawartej ze Stowarzyszeniem indywidualnej umowie. 

16.  Wynagrodzenie dla opiekuna dydaktycznego stypendysty przelewane 

jest na rachunek wskazany w indywidualnej umowie zawartej 

ze Stowarzyszeniem jednorazowo po zakończeniu umowy. 

17. W przypadku opuszczenia szkoły przez stypendystę zawiesza się wypłatę 

stypendium. Opiekunowi stypendysty wypłacana jest wtedy część honorarium 

proporcjonalna do okresu sprawowania opieki. 

18. Stypendyści zobowiązani są do wyrażenia zgody na podanie do 

publicznej wiadomości ich imion i nazwisk. 


