System stypendialny w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach

Stypendia Gminy Pawłowice
Program pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”
1.

Stypendystą może zostać:
a) (…) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę
b) który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, osiągnął na koniec
I semestru i na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,10, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
c) ma udokumentowane wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które
zwalniają z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
oraz egzaminu maturalnego (wykaz jest ogłaszany przez Dyrektora CKE
w Warszawie);
d) udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I-III miejsce) w konkursach,
przeglądach i festiwalach organizowanych przez CEA lub pod jego patronatem na
szczeblu, co najmniej wojewódzkim;
e) udokumentowane najwyższe osiągnięcia w konkursach Fox, Kangur i Lwiątko.

2.
3.

Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego od września do czerwca.
Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy.

Program pomocy stypendialnej dla studentów „Szansa”
1. Dofinansowanie może być przyznane na edukację na studiach I stopnia (licencjackich),
II stopnia (uzupełniające mgr) lub na studiach jednolitych (pięcioletnich lub sześcioletnich).
2. Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od października do czerwca roku następnego.
3. Osoby uprawnione do ubiegania się pomoc stypendialną:
a) na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice,
b) jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej lub
c) jest studentem studiów I lub II stopnia, lub studiów jednolitych (pięcioletnich lub
sześcioletnich),
d) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełnia, co najmniej jeden
z poniższych warunków:
i. otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o stypendium
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ii.
iii.

osiągnęła średnią ocen co najmniej 4,10 - z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego.
dochód netto (bez podatków i składek ZUS, KRUS) na jednego członka rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie może
przekraczać 75 % minimalnego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:
a) otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia ocen minimum 4,75), uzyskując przy
tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
b) wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej
dobre.
2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na
okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
1. Uczeń starający się o stypendium powinien uzyskiwać wybitne osiągnięcia edukacyjne,
może to być:
a) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
b) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową
lub stowarzyszenie naukowe,
c) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według
indywidualnego programu lub toku nauki,
d) uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na
podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
e) uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
f) Wniosek o przyznanie stypendium składa rada pedagogiczna szkoły, której
uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły.
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Stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych
1. Stypendium przyznawane jest uczniom dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) i studentom, którzy nie ukończyli 25 roku życia.
2. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umożliwiać udział
w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: konkursach, festiwalach).
3. Stypendium może być udzielone uczniom i studentom, których średnia ocen
z ostatniego roku nauki wyniosła, co najmniej 4,8.
4. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
a)
b)
c)
d)
e)

dyrektorzy oraz rady pedagogiczne placówek oświatowych,
dyrektorzy placówek kulturalnych i sportowych,
rektorzy uczelni wyższych,
zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny,
stowarzyszenia, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci
i młodzieży.

5. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich formularzach dostępnych
w Wydziale Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice oraz na stronie internetowej www.silesia-region.pl, w terminie do 31 sierpnia.

Uczniowie uczęszczający do ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach mogą ubiegać się o tytuł:
Najlepszego absolwenta
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych (III liceum
i IV technikum), jeżeli w bieżącym roku szkolnym uzyskali:
a) świadectwo z wyróżnieniem,
b) najwyższą ocenę z zachowania,
c) a w latach wcześniejszych, w klasach I-II liceum, I-III technikum, przynajmniej raz
świadectwo z wyróżnieniem.
2. W ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły
i środowiska lokalnego,
3. W ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach,
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Najlepszego ucznia
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli w bieżącym
roku szkolnym uzyskali:
a) w I semestrze średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 4,50 lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki dobre,
b) najwyższą ocenę z zachowania,
c) w bieżącym roku szkolnym pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły
i środowiska lokalnego,
d) w bieżącym roku szkolnym osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach.

Najlepszego sportowca
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli w bieżącym
roku szkolnym uzyskali:
a) w klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskali średnią 3,40,
b) ocenę przynajmniej dobrą z zachowania,
c) w danym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych zgodnie
z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego oraz w Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i w zawodach strażackich.

Uczniowie mogą również skorzystać z pomocy rządowego programu
pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”
1. Do 13 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2012/2013.
2. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą
przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
3. Uczniowie klasy II szkoły podstawowej, klasy III szkoły podstawowej, klasy IV szkoły
podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego i technikum):
a) pomoc dla uczniów spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351,00 zł netto na osobę,
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b) pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 351,00 zł netto na osobę (w przypadkach określonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
c) pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

