REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI BOLESŁAWA CHROBREGO
1. Statuetka dla Prymusa Liceum jest przyznawana absolwentowi, który uzyskał najwyższe
wyniki w nauce.
2. Kandydatów do w/w nagrody zgłaszają wychowawcy klas III w terminie dwóch dni od rady
klasyfikacyjnej klas III.
3. Podstawą przyznania nagrody jest ocena wzorowa z zachowania oraz średnia ocen wszystkich
przedmiotów objętych planem nauczania w klasie trzeciej.
4. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakowe średnie ocen, bierze się pod uwagę
średnią ocen z całego przebiegu nauki.
Statuetkę wręcza Dyrektor Szkoły na uroczystości pożegnania absolwentów.

Zał. Nr 6 do Zarz. Nr 27/2014
Dyrektora ZSO w Kłodzku

z dnia 10.12.2014 r.

REGULAMIN TYPOWANIA UCZNIÓW DO STYPENDIUM PREZESA RADY
MINISTRÓW I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
1. Stypendium Prezesa RM przyznaje się uczniowi szkoły średniej, dającej możliwość uzyskania
świadectwa dojrzałości, który spełnił warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące wyniki, a
z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre. Stypendium może otrzymać uczeń klasy II lub
klasy III.
2. Stypendium Prezesa RM przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do
czerwca danego roku szkolnego. Stypendium wypłaca się w dwóch ratach: pierwsza do dnia 30
listopada, za okres od września do grudnia, druga – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do
czerwca.
3. Stypendium Prezesa RM jest wypłacane ze środków budżetu państwa. Kwota stypendium
podlega corocznie, z dniem 1 września, waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej na dany rok. Kwotę stypendium
zaokrągla się w górę do pełnego złotego.
4. Kandydatów typuje wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących ucznia
i samorządu klasowego w dniu pedagogicznej rady klasyfikacyjnej. Następnie wnioski i opinie
dotyczące kandydatów przekazywane są Samorządowi Uczniowskiemu I Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego. Opiekun przekazuje opinie i wnioski Samorządu
Uczniowskiego dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego.
5. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem odpowiadającym warunkom
określonym w ust. 1, przedstawia Dyrektor na plenarnej radzie pedagogicznej. Rada
Pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata.

6. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Dyrektor Szkoły
przedstawia kuratorowi oświaty w wyznaczonym przez kuratorium oświaty terminie.
II. Stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
1. Stypendium MEN dla wybitnie uzdolnionych uczniów może być przyznane wybitnie
uzdolnionemu uczniowi szkoły średniej, w szczególności:
a) laureatowi międzynarodowej i krajowej olimpiady przedmiotowej lub turnieju,
b)laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję lub stowarzyszenie
naukowe,

c) uczniowi uzyskującemu celujące i bardzo dobre wyniki w nauce według indywidualnego
programu lub toku nauki,
d) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie
przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów
w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz
zasad zaliczania tych zajęć,
e) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
krajowym lub międzynarodowym.
2. Kandydat do stypendium powinien mieć roczne oceny klasyfikacyjne nie niższe niż dobre.
3. Wniosek o przyznanie stypendium składa kuratorowi oświaty Rada Pedagogiczna szkoły, której
uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji
rocznej. Opinie o kandydatach składają dyrekcji wychowawcy klas w dniu klasyfikacji rocznej.
4. Kurator Oświaty w terminie do dnia 30 lipca każdego roku przedstawia MEN wnioski
o przyznanie stypendium, dołączając własną opinię.
MEN ustala liczbę oraz wysokość, w każdym roku szkolnym, stypendiów dla wybitnie
uzdolnionych uczniów.

