
Regulamin przyznawania stypendium 

 

Marii i Mieczysława Augustynów  

„Absolwenci Absolwentom”  
 

 

§ 1 

 

Stypendystą może zostać wybrany w danym roku absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Złotowie.  

 

§ 2 

 

Stypendium,  przyznaje się według następujących kryteriów: 

 wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym (wynik staninowy), 

 zaangażowanie społeczne w środowisku lokalnym w formie wolontariatu, 

 znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauki, techniki lub sztuki.  

Każde z kryteriów ma 1/3 wagi. Stypendium nie przyznaje się absolwentom, którzy otrzymali już 

inne stypendia lub nagrody finansowe, jeśli ich łączna wartość przekracza 500 zł. 

 

§ 3 

 

Z pisemną propozycją przyznania stypendium mogą wystąpić 

 Dyrektor Szkoły, 

 Nauczyciel, 

 Rada Rodziców, 

 Samorząd Uczniowski, 

 Osoba lub instytucja działająca na rzecz środowiska lokalnego i ciesząca się uznaniem 

społecznym. 

§ 4 

 

Stypendium przyznaje Kapituła w składzie: 

 p.p. Augustynowie – fundatorzy stypendium lub osoby przez nich wskazane, 



 Przewodniczący Rady Rodziców lub jego zastępca, 

 Dyrektor Szkoły i przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

 Pedagog szkolny, 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca. 

Z udziału w Kapitule wyłączone są osoby, które mają jakikolwiek związek rodzinny z kandydatem 

do stypendium. 

 

§ 5 

 

Kapituła zbiera się we wrześniu i analizuje wnioski z propozycjami. Wniosek powinien zawierać 

dane o kandydacie i określenie jego zaangażowania na rzecz środowiska. Wzór wniosku przygotuje 

Dyrektor Liceum. 

 

§ 6 

 

Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest corocznie jednemu absolwentowi. 

Fundatorami stypendium są absolwenci naszego Liceum – Maria i Mieczysław Augustynowie. 

Stypendium będzie przyznawane co roku, w kwocie określonej przez Fundatorów.  

W roku 2017 wyniesie 1.500 zł. 

 

§ 7 

 

Wręczenie stypendium odbywa się w obecności społeczności szkolnej w dniu Święta Patronki 

Szkoły. Aktu wręczenia w imieniu Kapituły dokonują Fundatorzy lub wyznaczona przez nich osoba. 

W wypadku odmowy przyjęcia stypendium otrzymuje je absolwent, który otrzymał drugą lokatę 

Kapituły. 

 

§ 9 

 

Do obowiązków absolwenta otrzymującego stypendium należy utrzymywanie kontaktu 

z Fundatorami oraz przesłanie do I LO i Fundatorów corocznej informacji z przebiegu edukacji. 

 

§ 10 

 

Zmian w regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna za zgodą Fundatorów. 

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 5 kwietnia 2017 roku. 

 

 


