Regulamin Komisji Stypendialnej 2 Społecznego Liceum z Oddziałami
Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO

Poprzez stypendia pragniemy docenić nietuzinkowych uczniów 2SLO, którzy poza nauką w
szkole i osiąganiem wysokich not z poszczególnych przedmiotów, maja swoje zainteresowania,
rozwijają pasje, angażują się w różnego rodzaju działania o charakterze edukacyjnym,
społecznym, artystycznym i sportowym

§1

1. Komisja Stypendialna zbiera się raz w roku i przyznaje stypendia wyłącznie za ubiegły rok
szkolny.
2. Skład komisji stypendialnej powołuje dyrektor.
3. W jej skład wchodzą: 2 uczniów, po jednym z oddziałów polskich oraz międzynarodowych,
2 rodziców, po jednym z oddziałów polskich oraz międzynarodowych ; 2 nauczycieli z
oddziałów polskich oraz międzynarodowych; pedagog szkolny.
Członkowie komisji wybierani są do komisji po zgłoszeniu swojej kandydatury, drogą
losowania.
4. Komisja przyznaje stypendia w czterech kategoriach: naukowa, artystyczna, społeczna i
sportowa.

§2
1. Uczniowie składają wnioski o przyznanie stypendium w sekretariacie każdej ze szkół do
30 listopada każdego roku.
2. Wniosek w formie elektronicznej można pobrać ze strony https://2slo.pl/, lub w formie
papierowej z sekretariatu.
3. Złożony wniosek powinien spełniać poniższe wnioski formalne:
a) uzasadnienie nie powinno być dłuższe niż jedna strona A4 (czcionka 12)
b) uzyskanie osiągnięcia powinny być konkretnie sprecyzowane i poświadczone
kopiami dyplomów, zaświadczeń, poświadczeń itp.
c) Wniosek powinien zawierać cel, na który chciałby poświęcić środki uzyskane ze
stypendium

d) Wniosek z błędnymi informacjami będzie dyskwalifikowany.

§3
1. Informacje które powinny zostać zawarte we wnioskach w poszczególnych kategoriach:
a) naukowa- należy opisać swoje osiągnięcia naukowe poza szkołą. Nie wlicza się
w nie ani średnia, ani „predicted grades”, ani matury próbne. Mile widziane są
olimpiady, dodatkowe kółka, projekty, staże, seminaria, własna twórczość
(poezja, publikacja książki, artykułów itp.) Ma to być szczegółowy opis
osiągnięcia, szczebla, rangi, oraz załączenie wszelkich dokumentów, które je
potwierdzają. Ta kategoria odnosi się do osób, które poza szkołą interesują się
czymś indywidualnie, rozwijają swoje pasje.
b) artystyczna- należy opisać zajęcia artystyczne, zaangażowanie, zdobyte nagrody
lub wyróżnienia, lub jakąkolwiek inna dokumentację osiągnięć (np. ilość
wystawionych obrazów w galerii). Ta kategoria odnosi się do osób, które poza
szkołą rozwijają się artystycznie, czyli zaliczane są do tego wszelkie dziedziny
sztuki: fotografia, grafika, teatr, sztuka, muzyka etc.
c) społeczna- należy opisać swoja inicjatywę społeczną, projekt humanitarny,
wydarzenie charytatywne, organizację wykładu lub warsztatów, lub jakiekolwiek
inne zaangażowanie społeczne lub pomaganie innym. Należy możliwie jak
najdokładniej opisać swoje osiągnięcia: ilość godzin, komu pomagaliśmy i swój
udział w projekcie. Należy też udokumentować zaangażowanie dokumentami lub
zaświadczeniami. Ta kategoria skierowana jest do osób rzeczywiście
„zaangażowanych społecznie” w szerokim rozumieniu tego pojęcia, nie do osób,
które do działania motywowało zaliczenie CAS’u lub Wolontariatu.
d) sportowa- należy opisać dyscyplinę sportu, którą się uprawia (tenis, jazda konna
itd.), o osiągnięciach z zawodów sportowych (medale, wyróżnienia itd.), randze
zawodów (wojewódzkie, ogólnokrajowe, międzynarodowe itd.), oraz ilości
godzin w tygodniu poświęcanych na trening. Należy załączyć dokumenty
potwierdzające osiągnięcia sportowe. Ta kategoria odnosi się do osób, które poza
umysłem rozwijają swoje ciało.

§4
1. Wysokość stypendiów ustala Komisja Stypendialna po otrzymaniu informacji o budżecie
jaki jest przewidziany na dany rok szkolny
2. Stypendia są wypłacane od stycznia do czerwca.
3. Informacje o przyznanych stypendiach Komisja przekazuje poprzez dziennik
elektroniczny wszystkim zainteresowanym i ich rodzicom/opiekunom nie później niż do
30 listopada.

