
REGULAMIN 

Licealnego programu stypendialnego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego  

im. M. Wańkowicza w Katowicach.  

 

Licealny Program stypendialny adresowany jest do wybitnie uzdolnionych absolwentów 

szkół podstawowych, którzy podejmują naukę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym 

im. M. Wańkowicza w Katowicach  w programie polskiej matury. 

 

§1. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu, ogłaszanego publicznie na stronie  

internetowej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wańkowicza w Katowicach, 

https://wankowicz.edu.pl/.  

 

2. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki  w Liceum, pod warunkiem utrzymywania 

przez stypendystę odpowiednio wysokich wyników w nauce i standardów zachowania  

określonych w §6 niniejszego Regulaminu. 

 

3. Stypendium przyznawane jest maksymalnie czworgu kandydatów, którzy w postępowaniu 

konkursowym zdobędą najwyższą łączną liczbę punktów.  W przypadku osiągnięcia przez 

więcej niż czworo kandydatów takiej samej, najwyższej łącznej liczby punktów 

o wyłonieniu stypendystów zadecyduje wynik zastosowania procedury opisanej 

w §2 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu. 
 
 

§2. 
 

KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW 

1. O przyznanie stypendium ubiegać mogą się uczniowie klas 8. szkoły podstawowej, którzy 

zamierzają rozpocząć naukę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza 

w Katowicach i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:  

a. uzyskali w ostatnich dwóch latach nauki tytuł laureata wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego z co najmniej jednego przedmiotu szkolnego; 

b. uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, obliczaną na podstawie 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na poziomie nie niższym niż 4,80  lub 

wynik porównywalny w innego rodzaju szkole, po ukończeniu której uczeń może 

podjąć naukę w liceum, jeżeli kandydat podlegał odmiennemu systemowi 

oceniania; 

c. uzyskali wynik nie niższy niż: 

i. 80 % z każdej z części egzaminu ósmoklasisty lub 

https://wankowicz.edu.pl/


ii. wynik porównywalny do wymienionego w punkcie i. w innym niż polski 

systemie edukacyjnym. 

d. uzyskali udokumentowane wybitne wyniki w danej dziedzinie nauki lub  

dyscyplinie sportowej na poziomie co najmniej ogólnokrajowym . 

 

2. Komisja Stypendialna dokonuje oceny merytorycznej kandydata sumując punkty, 

przyznane zgodnie z punktacją:  

a. laureaci konkursów przedmiotowych, o których mowa w ust. 1 lit. a., otrzymują 

za każdy konkurs, których są laureatami 10 punktów.  

b. osoby, które uzyskały odpowiednio średnią, o której mowa w ust. 1 lit. b 

otrzymują: 

 średnia 4,80 – 4,90 – 1 punkt; 

 średnia 5,00 – 5,25 – 3 punkty; 

 średnia 5,26 – 5,75 – 6 punktów; 

 średnia 5,76 – 6,00 – 10 punktów. 

 

c. Kandydaci, którzy zdali jeden z egzaminów, o których mowa w ust. 1 lit. c 

otrzymują: 

 średni wynik procentowy ze zdawanych przedmiotów 80-85% - 2 punkty; 

 średni wynik procentowy ze zdawanych przedmiotów 86 -95% - 4 punkty; 

 średni wynik procentowy ze zdawanych przedmiotów 96 -100% - 10 

punktów. 

 

d. osoby, które uzyskały udokumentowane wybitne wyniki w danej dziedzinie nauki 

lub dyscyplinie sportowej, o których mowa w ust. 1 lit. d otrzymują do 10 punktów. 

 

3. W przypadku konieczności ustalenia miejsca na liście rankingowej kandydatów 

z jednakową łączną liczbą punktów przyjmuje się następujące przesłanki, wymienione 

zgodnie z hierarchią ich ważności:  

a. uzyskanie przez ucznia tytułu laureata konkursu; 

b. wyniki z egzaminów, o których mowa w ust. 1 lit. c;  

c. średnia ocen z przedmiotów, o których mowa w ust. 1 lit. b. 

 

4. W przypadku niemożności wyłonienia stypendystów na drodze opisanej w ust. 3 procedury 

ze względu na spełnienie przez więcej niż czworo z kandydatów wymienionych warunków 

w sposób identyczny o przyznaniu stypendium zadecyduje losowanie przeprowadzone 

w obecności tych kandydatów lub ich rodziców.  
  



§3. 
 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Wzięcie udziału w konkursie wymaga: 

a. złożenia zgłoszenia kandydata do klasy 1. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Wańkowicza w Katowicach do programu matury polskiej poprzez 

wypełnienie właściwego formularza  zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

internetowej https://wankowicz.edu.pl/. 

b. złożenia pisemnego oświadczenia woli przez rodzica (opiekuna prawnego) 

kandydata o przystąpieniu do konkursu stypendialnego.  

c. złożenia przez kandydata lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentów 

poświadczających spełnienie kryteriów opisanych w §2 niniejszego Regulaminu lub ich 

poświadczonych w sposób urzędowy kopii. 

 

2. Do konkursu zakwalifikują się kandydaci, którzy  prawidłowo wypełnią formularz 

zgłoszeniowy, o którym mowa w ust.1 oraz spełniają przynajmniej jeden z warunków 

wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

 

3. Komisja Stypendialna utworzy spośród kandydatów, którzy prawidłowo wypełnią 

formularz oraz spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w § 2 ust. 1 

Regulaminu listę rankingową na podstawie wyników w nauce i innych osiągnięć 

kandydatów, ocenianych zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 2 ust. 2 lit. a - d Regulaminu, 

począwszy od kandydata z największą liczbą punktów, do kandydata z najmniejszą liczbą 

uzyskanych punktów. 

 

4. O osiągniętym wyniku punktowym i miejscu zajętym na liście rankingowej kandydaci 

zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 

 

5. Stypendium przyznane zostanie tym spośród kandydatów, którzy zajęli miejsca od 1 do 4 

na liście rankingowej, przy zastosowaniu §2 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.  

 

 
§5. 

 

PRZEDMIOT STYPENDIUM 

 

1. Przedmiotem stypendium jest czesne za naukę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym 

im. M. Wańkowicza w Katowicach w całym czteroletnim okresie jej trwania . 
  

https://wankowicz.edu.pl/


§6. 

 
WARUNKI ZACHOWANIA PRAWA DO OTRZYMYWANIA STYPENDIUM 

 

1. Uczeń - stypendysta Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza 

w Katowicach, któremu w ramach postępowania konkursowego opisanego w niniejszym 

Regulaminie przyznano stypendium, zachowuje prawo do comiesięcznego refinansowania 

kosztów jego nauki (w zakresie czesnego)  przez Szkołę, aż do jej ukończenia, pod 

następującymi warunkami: 

a. Przez cały okres pobierania nauki w Liceum stypendysta, na koniec pierwszego 

półrocza każdej klasy i na zakończenie nauki w poszczególnych klasach od 1. do 3. 

utrzyma średnią ze wszystkich nauczanych przedmiotów nie mniejszą niż 4,80 . 

b. Żadna z ocen semestralnych lub końcowych stypendysty w kolejnych latach nauki 

nie będzie oceną niedostateczną lub mierną, zaś ocena semestralna lub końcowa 

z jego zachowania nie będzie niższa  niż bardzo dobry. 

2. W przypadku jednokrotnego niespełnienia przez stypendystę zapisów §6 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu stypendium zostanie zawieszone na okres kolejnego semestru nauki.  

3. W przypadku niespełnienia przez stypendystę zapisów §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

dwukrotnie w całym cyklu nauki w Liceum, Szkoła zaprzestanie refinansowania nauki 

stypendysty bez możliwości jego wznowienia. 

4. Uczeń – stypendysta w trybie natychmiastowym może utracić prawo do stypendium 

w przypadku 

a. rażącego zaniedbywania obowiązków uczniowskich w zakresie obecności 

na zajęciach i osiągania dobrych wyników  w nauce; 

b. rażącego złamania zasad zachowania, kultury współżycia społecznego i dbania 

o dobre imię Szkoły w jej otoczeniu; 

c. złamania obowiązujących przepisów  prawa, w tym także w zakresie używania 

substancji psychoaktywnych, palenia tytoniu lub używania tzw. papierosów 

elektronicznych. 

 

§7. 

 

UMOWA STYPENDIALNA 

1. Rodzice (opiekunowie) prawni ucznia, na rzecz którego  zostało przyznane stypendium 

zobowiązani są do podpisania z Dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego  

im. M. Wańkowicza w Katowicach  umowy stypendialnej w terminie wskazanym przez 

Szkołę, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu  

stypendialnego. 

2. W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o którym mowa w ust. 1 stypendium 

nie zostanie przyznane. 



3. Umowa, o której mowa w ust. 1 może stanowić część umowy o naukę zawartej pomiędzy 

rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, któremu przyznane zostało stypendium a Szkołą. 

 

§10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydują  Dyrektor Prywatnego 

Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wańkowicza w Katowicach  i Prezes Fundacji 

Oświatowej „Szkoła jak Dom” z siedzibą w Katowicach  

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r. 


