
Regulamin Programu stypendialnego w Zespole Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu  

Program stypendialny ma na celu stworzenie dla uczniów, warunków do nauki i aktywnej 

działalności oraz motywowania ich do dalszego rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 

Stypendium przyznawane jest przez Zarząd Społecznego Towarzystwa Oświatowo – 

Naukowego, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w 

Tarnobrzegu. 

Stypendium przyznawane jest w 4 kategoriach: 

1. Stypendium dla przedszkolaka 

2. Stypendium Małego Księcia 

3. Stypendium dla Grafika 

4. Stypendium dla Licealisty 

Ad 1.  

Stypendium dla Przedszkolaka – to całkowite zwolnienie z opłaty czesnego na okres 3 lub 8 

lat nauki w szkole podstawowej. Jest to rodzaj stypendium socjalnego. Przyznawane jest 

dziecku, którego rodzice mający zamiar zapisać dziecko do klasy I szkoły podstawowej, do dnia 

15 lipca złożą do sekretariatu szkoły podstawowej odpowiedni wniosek. 

Do wniosku należy załączyć: 

- opinię wychowawcy z przedszkola poświadczającą nieprzeciętne zdolności dziecka w danej 

dziedzinie, 

- opinia rodziców na temat uzdolnień swojego dziecka  

- zaświadczenie o dochodach, 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Stypendium dla Przedszkola przyznawane jest na okres 3 lat nauki w szkole podstawowej a 

następnie poddawane jest weryfikacji na przełomie klasy trzeciej i czwartej. Podstawowe 

kryteria dzięki którym stypendium zostaje przyznane to: 

- zdolności przyszłego ucznia 

- sytuacja materialna dziecka 

 

 



Ad 2.  

Stypendium Małego Księcia – to całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty czesnego na 

okres jednego roku szkolnego. Jest to rodzaj stypendium naukowego. Przyznawane jest 

dziecku będącemu już uczniem lub uczennicą Społecznej Szkoły Podstawowej im. Małego 

Księcia, które w trakcie trwania nauki wykazało się w poprzednim roku szkolnym 

wyróżniającymi osiągnięciami naukowymi. 

Stypendium Małego Księcia przyznawane jest przez Zarząd Społecznego Towarzystwa 

Oświatowo – Naukowego na okres roku, czyli od września do sierpnia danego roku szkolnego. 

Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek wychowawcy a następnie dyrektora szkoły 

skierowany do zarządu STON. Żadne dokumenty nie są wymagane. 

Ad 3.  

Stypendium dla Grafika – to całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty czesnego w 

Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Małego Księcia w 

Tarnobrzegu. Jest to rodzaj stypendium naukowego.  

Przyznawane jest uczniowi lub uczennicy aplikującemu/aplikującej do Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia do klasy Grafika 3D, 

który/która w trakcie trwania nauki w szkole podstawowej wykazał/wykazała się 

wyróżniającymi osiągnięciami w dziedzinie plastycznej.  

Do dnia 15 lipca należy złożyć odpowiedni wniosek do sekretariatu liceum. 

Do wniosku należy załączyć: 

- opinię wychowawcy lub nauczyciela plastyki ze szkoły podstawowej lub instruktora, z którym 

uczeń/uczennica pracował/a dotychczas w dziedzinie sztuk plastycznych, 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

Stypendium dla Grafika przyznawane jest przez Zarząd Społecznego Towarzystwa Oświatowo 

– Naukowego na okres nauki w liceum (4 lata) i jest weryfikowane każdego roku w sierpniu po 

każdym roku nauki w liceum. 

Ad 4.  

Stypendium dla Licealisty – to całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty czesnego na okres 

4 lat nauki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego 

Księcia w Tarnobrzegu. Jest to rodzaj stypendium naukowego. Przyznawane jest 

uczniowi/uczennicy będącemu już uczniem lub uczennicą Społecznej Szkoły Podstawowej im. 

Małego Księcia lub innej szkoły podstawowej, który/która w szkole podstawowej 

wykazał/wykazała się w wyróżniającymi osiągnięciami naukowymi. 



Stypendium dla Licealisty przyznawane jest przez Zarząd Społecznego Towarzystwa 

Oświatowo – Naukowego na okres 4 lat. W przypadku uczniów/uczennic ze społecznej szkoły 

podstawowej nie jest wymagane składanie dokumentów. 

Stypendium jest też przyznawane uczniom/uczennicom z innych szkół podstawowych i wtedy 

należy złożyć do 15 lipca odpowiedni wniosek w sekretariacie liceum wraz z załącznikami: 

- opinię wychowawcy lub nauczyciela ze szkoły podstawowej, 

- informację na temat swoich osiągnięć naukowych, 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

Stypendium dla Licealisty przyznawane jest przez Zarząd Społecznego Towarzystwa 

Oświatowo – Naukowego na okres nauki w liceum (4 lata) i jest weryfikowane po każdym roku 

nauki w liceum. 

 


