
 

 

Regulamin stypendium Rady Rodziców „Sapere aude - miej odwagę być mądrym”  
na rok szkolny 2017/18 

 
W celu wspierania uczniów uzdolnionych Rada Rodziców wprowadza stypendium pod nazwą  

„Sapere aude - miej odwagę być mądrym” skierowanego do uczniów wszystkich klas  

XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie 

I. Stypendium jest podzielone na trzy kategorie: 

1. Za wysoką średnią wyników w nauce: średnia ze wszystkich przedmiotów min. 4,75 

łącznie z zachowaniem min. dobrym 

2. Za uzyskanie tytułu finalisty olimpiady przedmiotowej: ocena z zachowania min. dobra 

3. Za uzyskanie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej: ocena z zachowania min. 

dobra 

II. Kategorie stypendium nie łączą się. W sytuacji zbiegu kategorii u jednego ucznia 

Rada Rodziców zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowej nagrody 

niepieniężnej. 

III. Stypendium na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej zostanie wypłacane jednorazowo w formie pieniężnej w dniu 

zakończenia roku szkolnego na mocy uchwały Rady Rodziców. Wniosek o przyznanie 

stypendium winien zostać przedłożony Radzie Rodziców po zatwierdzeniu rocznych 

ocen przez Radę Pedagogiczną, nie później niż na 5 dni przed zakończeniem roku 

szkolnego.  

IV. Laureat będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia PIT-2C. W innym 

przypadku wypłacana kwota zostanie pomniejszona o podatek dochodowy. 

V. Rada Rodziców przeznacza w roku szkolnym na stypendium kwotę 7000,00 zł 

zastrzegając sobie możliwość jej zwiększenia w miarę możliwości budżetowych. 

Kwota pojedynczego stypendium nie może być niższa niż 500,00 zł i wyższa niż 

1000,00 zł.  

VI. Stypendysta wraz z nagrodą finansową otrzymuje dyplom laureata, który podlega 

publikacji na stronie szkoły. 

VII. Rada Rodziców zastrzega możliwość odmówienia przyznania stypendium lub 

cofnięcia decyzji o jego przyznaniu. Dotyczy to przypadków złamania ślubowania 

uczniowskiego i wymaga wniosku Rady Pedagogicznej 

VIII. Wszelkie sprawy nie zawarte w regulaminie stypendium, podlegają rozstrzygnięciu 

przez Radę Rodziców.   

IX. Regulamin po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców podlega ogłoszeniu i publikacji na 

stronie szkoły. 

 
Regulamin zatwierdzono na podstawie Uchwały Rady Rodziców nr 13/2017 z dnia 18-10-2017  

 


