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Uchwała Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół w Lubawie
Nr 22/2017/2018
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o wysokości średniej ocen liczonej do przyznania stypendium za
wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 90g ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.), Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie uchwala,
co następuje:
§1
Opiniuje się pozytywnie, przedstawioną przez Komisję Stypendialną w składzie:
1. Beata Pańczak- przewodnicząca,
2. Magdalena Jakubowska- członek,
3. Anna Niedźwiecka- członek
średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce.
§2

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy posiadają co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym rok, w którym przyznaje się stypendium
oraz spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1. w zakresie edukacji- posiadają średnią ocen końcowych w danym roku szkolnym
wynoszącą:
- co najmniej 5,00 w Liceum i Technikum,
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- co najmniej 4,5 w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Branżowej
I stopnia (włączając w to oceny uzyskane na kursach zawodowych) oraz ocenę
bardzo dobrą z zajęć praktycznych,
- co najmniej 4,5 w Liceum i Technikum oraz posiadają udokumentowane
osiągniecia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach:
 na szczeblu wojewódzkim lub równorzędnym (np. regionalnym)- za
uzyskanie co najmniej III miejsca lub
 na szczeblu ogólnopolskim, poprzedzone awansem ze szczebla niższego- za
uczestnictwo lub,
 są zdobywcami indeksu na wyższą uczelnię.
2. w zakresie sportu- osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, tj.
zdobyli I miejsce w rywalizacji sportowej na etapie wojewódzkim lub równorzędnym
(np. regionalnym) organizowanej przez inne organizacje, w tym pozarządowe.
§3
Średnia ocen, o której mowa w § 2, ujęta zostanie w Regulaminie udzielania stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

