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REGULAMIN 

przyznawania Stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego 

 

Cele 

Celem Funduszu jest finansowa i rzeczowa pomoc uczniom I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, którzy osiągnęli bardzo 

dobre wyniki w nauce, odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach oraz zawodach 

sportowych.  

Źródło finansowania 

Środki finansowe przeznaczane na stypendia i pozostałe formy wspierania 

młodzieży pochodzą z Funduszu Kazimierza Michalskiego, ulokowanego na koncie 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu. Przyznawaniem stypendiów zajmuje się Komisja 

Stypendialna wybierana w uzgodnieniu z  Radą Pedagogiczną przez Dyrektora Szkoły. 

Stypendia im. Kazimierza Michalskiego 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu mogą 

się ubiegać o następujące stypendia: 

 Stypendium naukowe, 

 Stypendium olimpijskie, 

 Stypendium sportowe, 

 Zapomogę losową. 
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Zasady przyznawania stypendium 

Ubiegający się o przyznanie stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego 

zobowiązany jest do złożenia wniosku w terminie określonym przez Komisję 

Stypendialną. Termin składania wniosków jest rokrocznie ogłaszany na stronie 

internetowej szkoły. Zasada ta nie dotyczy zapomogi losowej. 

Wniosek o stypendium lub zapomogę należy pobrać ze strony internetowej szkoły 

i złożyć w sekretariacie szkoły. 

Ilość stypendiów w danym roku szkolnym ustala Komisja Stypendialna i jest ona 

uzależniona od dostępnych środków, tym samym spełnienie wymagań związanych 

z uzyskaniem odpowiedniej frekwencji oraz średniej ocen nie jest równoznaczne 

z otrzymaniem stypendium. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Stypendia wypłacane są jednorazowo w kwocie 

ustalonej przez Komisję Stypendialną. 

 Stypendium naukowe 

O Stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie klasy drugiej, trzeciej 

oraz czwartej I Liceum mający najlepszą średnią ocen  wynoszącą co najmniej 4,90 

o frekwencji nie mniejszej niż 90% oraz z co najmniej bardzo dobrym 

zachowaniem. W uzasadnionych przypadkach, np. dłuższy pobyt w szpitalu, 

frekwencja może być niższa. Średnia ocen jest liczona z ocen uzyskanych w wyniku 

klasyfikacji śródrocznej. Dodatkowo punktowani będą uczniowie, którzy zostali 

laureatami konkursów na etapie co najmniej wojewódzkim, organizowanych pod 

patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Stypendium jest przyznawane 

w drugim semestrze każdego roku szkolnego i wręczane podczas uroczystości 

rozdania stypendium naukowych, której termin jest rokrocznie ogłaszany na stronie 

internetowej szkoły. 

 Stypendium olimpijskie 

Przyznawane jest uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego 

olimpiady przedmiotowej lub tematycznej organizowanej pod patronatem MEN. 

Stypendium otrzymuje uczeń na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku oraz 

zaświadczenia odpowiedniego Komitetu Olimpijskiego. Stypendium jest wręczane 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
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 Stypendium sportowe 

Stypendium sportowe przyznawane jest uczniom klas maturalnych za 

osiągnięcia sportowe zdobyte w trakcie całej nauki w Liceum w zawodach sportowych 

organizowanych na poziomie co najmniej wojewódzkim. Kolejnym wymogiem jest 

uzyskanie w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie maturalnej średniej ocen nie 

mniejszej niż 3,50; minimum bardzo dobrej oceny z zachowania, przy frekwencji 

nie mniejszej niż 90 %. Kandydatów do stypendium zgłasza wraz z pisemnym 

uzasadnieniem zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego Liceum. 

Stypendium jest wręczane podczas uroczystości rozdania stypendiów naukowych. 

 Zapomoga losowa 

W uzasadnionych wypadkach losowych Komisja Stypendialna może przyznać 

jednorazowo zapomogę finansową uczniom niespełniającym wyżej wymienionych 

warunków. Zapomoga losowa przyznawana jest na wniosek rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia. Warunkiem przyznania zapomogi jest pozytywna opinia 

wychowawcy o uczniu.  

Dokumenty o przyznanie stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego 

 Wniosek o przyznanie Stypendium im. Kazimierza Michalskiego  

 Wniosek o przyznanie zapomogi losowej z Funduszu Kazimierza Michalskiego 

 

 


