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Regulamin przyznawania Stypendium  

Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków  

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zwane w dalszej części 

Stypendium, ufundowane jest przez  Fundację Bronisławy i Tadeusza Kulczyków. 

2. Stypendium  przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego w Nisku wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, w sporcie, 

działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, chorych i niepełnosprawnych. To forma 

wyróżnienia za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich 

zdolności naukowych, sportowych lub zaangażowania społecznego. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Fundacji – należy przez to rozumieć Fundację Bronisławy i Tadeusza 

Kulczyków, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko, REGON: 363093428, NIP: 6020133724, 

KRS: 0000582664; 

b) szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Czarnieckiego w Nisku; 

c) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Liceum Ogólnokształcącego  

im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. 

 

§ 2 

Cele przyznawania stypendium. 

 

Celem przyznania Stypendium jest: 

 nagradzanie uczniów, którzy wyróżnili się wysokimi wynikami w nauce,  

w sporcie lub działalnością społeczną na rzecz szkoły lub lokalnej społeczności, 

znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej; 

 motywowanie uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce,  

w sporcie i aktywnego włączania się w różne akcje o charakterze społecznym. 

 

§ 3 

Zasady przyznawania stypendium. 

 

1. Stypendium przyznawane jest dwukrotnie w roku szkolnym: 



 
 

2 

 

a) w sesji jesiennej na okres od września do stycznia 

 i  

b) w sesji wiosennej na okres od lutego do czerwca w czterech kategoriach: 

- Osiągnięcia naukowe, 

- Osiągnięcia sportowe, 

- Aktywność społeczna, 

- Pomoc socjalna. 

2. O Stypendium w kategorii Osiągnięcia naukowe mogą ubiegać się uczniowie 

spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

a) są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad 

tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy; 

b) są laureatami olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad tematycznych 

związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy na szczeblu okręgowym 

(wojewódzkim, ponadwojewódzkim) przy średniej ocen w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej (rocznej) poprzedzającej otrzymanie Stypendium nie niższej niż 4,25; 

c) są uczestnikami olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad 

tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy na 

szczeblu okręgowym (wojewódzkim, ponadwojewódzkim) przy średniej ocen  

w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) poprzedzającej otrzymanie Stypendium 

nie niższej niż 4,75; 

d) uzyskanie znaczących sukcesów w konkursach wiedzy, artystycznych na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim przy średniej ocen w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej (rocznej) poprzedzającej otrzymanie Stypendium nie niższej niż 4,00; 

e) konkretne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej (np. publikacje 

naukowe, wynalazki, patenty, wystawy, wydanie tomiku wierszy, koncerty itp.) przy 

średniej ocen w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) poprzedzającej otrzymanie 

Stypendium nie niższej niż 4,00. 

3. O Stypendium w kategorii Osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie 

spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

a) są laureatami lub finalistami zawodów sportowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim przy średniej ocen w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) 

poprzedzającej otrzymanie Stypendium nie niższej niż 4,00; 

b) wyczynowo uprawiają dyscyplinę sportu osiągając przy tym sukcesy na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim przy średniej ocen w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej (rocznej) poprzedzającej otrzymanie Stypendium nie niższej niż 4,00. 

4. O Stypendium w kategorii Aktywność społeczna mogą ubiegać się uczniowie, którzy 

posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego (organizacja akcji charytatywnych, akcji społecznych, 

wolontariat) przy średniej ocen w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) 

poprzedzającej otrzymanie Stypendium nie niższej niż 4,00.  

5. O Stypendium w kategorii Pomoc socjalna mogą ubiegać się uczniowie, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, uczniowie chorzy  
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i niepełnosprawni przy średniej ocen w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) 

poprzedzającej otrzymanie Stypendium nie niższej niż 4,00. 

6. O przyznanie Stypendium nie może ubiegać się uczeń, który w danym roku szkolnym 

jest Stypendystą Prezesa Rady Ministrów lub kandydatem do otrzymania tego 

stypendium. O przyznanie Stypendium nie może ubiegać się również uczeń, który uzyskał 

inne stypendium na cele edukacyjne np. finansowane ze środków unijnych. 

7. Kandydaci do Stypendium w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) poprzedzającej 

otrzymanie Stypendium muszą otrzymać zachowanie co najmniej bardzo dobre. 

8. W przypadku kandydatów z równorzędnymi osiągnięciami o przyznaniu Stypendium 

decydują w kolejności: 

a) średnia ocen; 

b) sukcesy w konkursach przedmiotowych; 

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej. 

9. Stypendium przyjmuje formę nagrody pieniężnej. 

 

§ 4 

 

Tryb zgłaszania kandydatów do Stypendium i powoływania Komisji Stypendialnej. 

 

1. O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkoły.  

2. Dyrektor Szkoły w terminie do 15 września (dla sesji jesiennej) oraz do 15 lutego (dla 

sesji wiosennej) powołuje zarządzeniem Komisję Stypendialną, która typuje spośród 

uczniów kandydatów do otrzymania Stypendium. 

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b) po jednym wychowawcy z klas I, II, III i IV, 

c) nauczyciel nie będący wychowawcą klasy, 

d) przedstawiciel wskazany przez Zarząd Fundacji – aktualnie sekretarz Fundacji. 

4. Kandydatów do Stypendium zgłaszają wychowawcy klas w porozumieniu z organami 

szkoły: radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim. 

5. Wniosek o przyznanie Stypendium musi zawierać dokładne informacje  

o osiągnięciach kandydatów z uwzględnieniem nazw konkursów i zajmowanych w nich 

miejsc, a także nazw akcji społecznych. Do każdego wniosku dołącza się kserokopie 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie. 

Wniosek musi być wypełniony pismem komputerowym. 

6. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność załączniki zgodnie  

z wykazem.  

7. Wniosek o przyznanie Stypendium należy składać w sekretariacie szkoły  

w wyznaczonym terminie. 
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8. Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

9. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. 

10. Dane osobowe kandydatów, którzy otrzymali stypendium zgromadzone w ramach 

naboru w danej sesji oraz dokumentacja związana z naborem są przechowywane przez 

okres 5 lat od wypłaty ostatniej raty. 

11. Dane osobowe kandydatów, którzy nie otrzymali stypendium w ramach naboru  

w danej sesji są przechowywane przez okres roku. 

 

§ 5 

 

Zasady pracy Komisji 

 

1. Komisja Stypendialna na swoim posiedzeniu w terminie do końca listopada (dla sesji 

jesiennej) lub do końca marca (dla sesji wiosennej) wskazuje w każdej kategorii jednego 

kandydata do przyznania Stypendium. 

2. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący. W posiedzeniu musi uczestniczyć 

przynajmniej ¾ jej składu. 

3. Na posiedzeniu Komisji Stypendialnej Przewodniczący przedstawia kandydatów do 

Stypendium na podstawie zgłoszonych wniosków. 

4. Kolejność na liście kandydatów jest ustalana przez członków Komisji, a ostateczny 

wynik jest zatwierdzany przez Komisję w formie głosowania zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej ilości głosów ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący.  

5. Lista kandydatów zostaje opublikowana i przekazana Zarządowi Fundacji. 

6. Odwołania można składać w ciągu pięciu dni do Zarządu Fundacji. 

 

§ 6 

 

Przyznanie Stypendium. 

 

1. Zarząd Fundacji po rozpatrzeniu odwołań zatwierdza indywidualnie przyznanie 

Stypendium oraz jego wysokość. 

2. Stypendium wypłacane jest w pięciu ratach w wysokości ustalonej przez Zarząd 

Fundacji. 

3. Stypendyści zobowiązani będą do założenia własnego rachunku bankowego we 

wskazanym banku oraz poinformowania Fundacji o numerze rachunku. 

 

§ 7 
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Postanowienia końcowe. 

 

1. Stypendium zostaje wręczone nagrodzonym uczniom podczas uroczystości szkolnej. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przyznawania 

Stypendium. 

3. Prezes Fundacji zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie i w prasie 

imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o nagrodzonych uczniach. 

4. Prezes Fundacji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

5. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezes Fundacji. 

6. Wszelkich informacji dotyczących przyznawania Stypendium udzielają wychowawcy 

klas. 

7. Regulamin dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły  

i Fundacji. 

8. W roku szkolnym 2021/2022 w sesji jesiennej nie będzie prowadzony nabór  

w kategorii Aktywność społeczna. 

 

 

Wszystkie informacje dotyczące Stypendium będą na bieżąco zamieszczane na stronie 

internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku: www.lo.nisko.pl oraz na stronie 

internetowej Fundacji. 

http://www.lo.nisko.pl/

