
Regulamin ustalania, przyznawania i wypłacania stypendiów 

naukowych - „Kalasantyńskich” dla uczniów Pijarskiego Liceum 

Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady, kryteria oraz tryb udzielania stypendiów naukowych 

o charakterze motywacyjnym dla uczniów klasy I Pijarskiego Liceum 

Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu wraz ze wzorami wniosków. 

2. W Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07 września 1991r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1481) , Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz Statutu Pijarskiego Liceum 

Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu -   par 52, ust 3, pkt 7. 

 

§ 2 

1. Do ubiegania się o przyznanie stypendium maja prawo uczniowie klasy I Pijarskiego 

Liceum Ogólnokształcącego, którzy w szkole podstawowej byli finalistami lub 

laureatami konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi 

(Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz 125 

oraz z 2009r. Nr 126, poz. 1041 z późn. zm.). 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa uczeń i rodzic klasy pierwszej do Dyrektora 

liceum w terminie do 20 września. 

3. Stypendium za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty przyznaje Dyrektor liceum 

w ramach środków znajdujących się w budżecie szkoły w terminie do 30 września. 

4. Wysokość stypendium wynosi do 200,00zł. brutto na miesiąc dla laureata i do 

125,00zł. brutto na miesiąc dla finalisty w konkursach organizowanych przez 

Kuratorium i jest przyznawane na okres 4 miesięcy.  

 

 

§ 3 

Decyzję o przyznaniu, cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium i jego wysokości 

podejmuje Dyrektor liceum. 

 

 

§ 4 

Od decyzji Dyrektora liceum uczniowi przysługuje odwołanie do Rektora Kolegium 

Zakonu Pijarów w Łowiczu w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji. 

 

 

§ 5 

Stypendium za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata jest wypłacane co  miesiąc w okresie od 

01 września do 31 grudnia, na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. 

 

§ 6 

1. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń zapadają w terminie 14 dni od daty 

składania wniosków. 



2. Decyzje w sprawie stypendiów ogłaszane są na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

3. Decyzje zawierają: 

a. nazwę organu wydającego 

b. datę wydania 

c. podstawę prawną 

d. rozstrzygnięcie 

e. informacje o możliwości i sposobie wniesienia odwołania 

f. podpis Dyrektora. 

 

 

§ 7 

1. Dyrektor liceum może dokonać zmiany w Regulaminie z własnej inicjatywy, bądź na 

wniosek Rektora Kolegium Zakonu Pijarów w Łowiczu, Rady Pedagogicznej lub 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Dyrektora liceum w porozumieniu 

i za zgodą Rady Pedagogicznej oraz po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski. 

3. Uczniowie, którzy w celu uzyskania świadczeń przewidzianych w Regulaminie złożą 

nieprawdziwe dane podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie ze Statutem 

Liceum. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 01 maja 2020r. 

5. Kwota stypendium może ulec zmniejszeniu w przypadku posiadania mniejszej ilości 

środków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

        …………………………………. 

    /miejscowość, data/ 

………………………………………. 

           /imię i nazwisko ucznia/ 

 

Klasa…………………………. 

 

nachylenie……………………. 

 

Dyrektor  

Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego   

Królowej Pokoju w Łowiczu 

 
 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego - „Kalasantyńskiego” 

 

Na podstawie art. 90 g ust. 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz Statutu Pijarskiego Liceum 

Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu - § 52, ust. 3, pkt. 7 wnioskuję o przyznanie 

stypendium za uzyskanie tytuły laureata lub finalisty. 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

PESEL ………………………….…….. Data i miejsce urodzenia ……………………………  

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

Ulica …………………………………  Nr domu ………………. Nr mieszkania ……………. 

Kod pocztowy ……………. Poczta …………………… Miejscowość ………………………. 

Powiat …………………………………… Województwo ……………………………………. 

W roku szkolnym ……..……. uzyskałem/a:  

- tytuł laureata: ……………......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………............... 
              /nazwa konkursu/ 

- tytuł finalisty: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 
             /nazwa konkursu/ 

 

Numer konta bankowego na które należy przekazać stypendium: 

……………………………..........................................................................................................  

Właściciel konta: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………                       ……………………………. 

       /podpis ucznia/                   /podpis rodzica/ 

 


