
 

 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego 

dla ucznia technikum pojazdów samochodowych 

w Zespole Szkół Technicznych w Pile 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego (zwany dalej Regulaminem) 

stanowi załącznik do Porozumienia zawartego w dniu 30.08.2022 r. w Starostwie 
Powiatowym w Pile pomiędzy SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. w Pile a Zespołem Szkół 
Technicznych w Pile.  

2. Regulamin określa zasady przyznania stypendium (zwanego dalej stypendium 
motywacyjnym) dla najlepszego ucznia technikum pojazdów samochodowych  
w Zespole Szkół Technicznych w Pile.  

3. Celem stypendium jest promowanie w środowisku uczniów, którzy uzyskują wysokie 
wyniki w nauce.  

4. Stypendium motywacyjne jest wypłacane ze środków przyznanych przez SAF-
HOLLAND Polska Sp. z o.o. 

5. Stypendium motywacyjne jest przyznawane na koniec roku szkolnego, po klasyfikacji 
końcoworocznej. 

6. Stypendium jest przyznawane  na okres 12 miesięcy i wypłacane na koniec każdego 
miesiąca, począwszy od września. 

7. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Zarządzający SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o.,  
w porozumieniu z Komisją Stypendialną. 

 
§ 2 Warunki przyznania stypendium 

 
1. Stypendium motywacyjne przyznaje się najlepszemu uczniowi technikum pojazdów 

samochodowych w   Zespole Szkół Technicznych w Pile.  
2. Stypendium motywacyjne przyznaje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą: 

1) Przedstawiciel SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. 
2) Przedstawiciel SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. 
3) Dyrektor Szkoły 
4) Wicedyrektor Szkoły. 

3. Stypendium motywacyjne jest przyznane na podstawie uzyskanej przez kandydatów 
do stypendium liczby punktów. 

4. Uczeń może uzyskać maksymalnie 70 punktów, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6. 
5. Punkty uzyskać można za niżej wymienione kategorie obejmujące osiągnięcia uzyskane 

w danym roku szkolnym, poprzedzającym pobieranie stypendium: 
1) średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na koniec roku szkolnego – 

maksymalnie 15 pkt.: 

• do 2,9 – 0 pkt. 

• od 3,0 do 3,5 – 3 pkt. 

• od 3,6 do 3,9 – 6 pkt. 

• od 4,0 do 4,5 – 9 pkt. 



 

 

• od 4,6 do 5,0 – 12 pkt. 

• powyżej 5,0 – 15 pkt. 
2) średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego – 

maksymalnie 25 pkt.: 

• do 2,9 – 0 pkt. 

• od 3,0 do 3,5 – 5 pkt. 

• od 3,6 do 3,9 – 10 pkt. 

• od 4,0 do 4,5 – 15 pkt. 

• od 4,6 do 5,0 – 20 pkt. 

• powyżej 5,0 – 25 pkt. 
3) ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego – maksymalnie 15 pkt.: 

• poniżej dobrej – 0 pkt. 

• dobra – 5 pkt. 

• bardzo dobra – 10 pkt. 

• wzorowa – 15 pkt. 
4) frekwencja na zajęciach z ostatniego roku szkolnego – maksymalnie 15 pkt.: 

• poniżej 61 % - 0 pkt. 

• 61 % - 80 % – 5 pkt. 

• 81 % - 90% – 10 pkt. 

• 91 % - 100% - 15 pkt. 
6. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej liczby punktów Komisja 

Stypendialna może przyznać dodatkowe punkty za działania szkolne i pozaszkolne 
ucznia (reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 
zawodach sportowych, praca na rzecz środowiska lokalnego, szkoły lub klasy itd.)  
- w przedziale od 0 do 10 pkt. 

7. Zastrzega się, że w przypadku znacznego pogorszenia wyników w nauce ucznia, 
któremu przyznano stypendium, Komisja Stypendialna może podjąć decyzję  
o wstrzymaniu wypłaty stypendium. 

 
§ 3 Zasady zgłaszania kandydatów 

 
1. Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego uczniowie technikum  pojazdów 

samochodowych składają do Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawców klas, 
w terminie 3 dni od Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
3. Kandydat do stypendium zobowiązany jest zapoznać się z „Klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych”, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 4 Rozpatrywanie wniosków 

 
1. Komisja Stypendialna weryfikuje złożone wnioski, przyznaje punkty i wyłania 

kandydata do stypendium motywacyjnego. 
2. Decyzja w tej sprawie podjęta przez Komisję Stypendialną jest ostateczna. 

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

 



 

 

1. Decyzja o przyznaniu stypendium ogłaszana jest podczas uroczystości szkolnych  
inaugurujących rok szkolny.  

2. Uczeń otrzymuje list gratulacyjny w obecności uczniów szkoły z rąk przedstawiciela 
SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. 
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