
REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM NAUKOWEGO  

„ABSOLWENCI WSPIERAJĄ TALENTY ZST”  

PRZYZNAWANEGO PRZEZ ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH  

W TARNOWIE 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w 

Tarnowie (rozdz. II, pkt. 1 i 2c; rozdz. V, pkt. 3 i 4) oraz Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dn. 

26.10.2016 r. ustala się Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium naukowego 

„Absolwenci wspierają talenty ZST” dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie 

(dalej: ZST). 

I. Cele przyznawania stypendium: 

1. Nagrodzenie opracowanego projektu naukowego, technicznego, badawczego 

zmierzającego do wzbogacenia bazy dydaktycznej ZST. 

2. Nagrodzenie opracowanego projektu naukowego, technicznego, badawczego, który 

będzie promował szkołę w środowisku lokalnym. 

3. Wsparcie dla projektu będącego w trakcie realizacji i posiadającego w/w cele. 

II. Zasady i tryb przyznawania stypendium: 

1. Stypendium udzielane przez Stowarzyszenie ma charakter indywidualny, jednak w 

wyjątkowych sytuacjach nagrodzony może byd zespół, jednak liczący nie więcej niż 

dwie osoby. 

2. Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku szkolnym w wysokości ustalonej przez 

Zarząd Stowarzyszenia, w zależności od posiadanych środków finansowych. 

3. Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku do Zarządu SAP, w 

którym projekt zostanie opisany i rekomendowany przez osobę, pod której 

kierownictwem jest lub był realizowany. W przypadku stypendium dla projektu, 

będącego w trakcie realizacji istotne jest, aby zaawansowanie prac było na poziomie 

powyżej 50% (co stwierdza w rekomendacji opiekun projektu). 

4. Wnioski będzie można pobierad ze strony internetowej szkoły (zakładka: komunikaty 

dla rodziców i uczniów). 

5. O terminie składania wniosków każdorazowo zostanie powiadomiona Rada 

Pedagogiczna ZST; stosowna informacja znajdzie się także na stronie internetowej 

szkoły z miesięcznym wyprzedzeniem. 

6. W ciągu całego okresu nauki w ZST uczeo może otrzymad wsparcie ze strony 

Stowarzyszenia tylko jeden raz. 

7. Stypendium jest przyznawane przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

Zespołu Szkół Technicznych, który rozpatrzy wnioski złożone przez uczniów. 

8. O przyznaniu stypendium informuje się beneficjenta oraz dyrektora szkoły. 

9. Wypłata środków finansowych następuje poprzez przelanie kwoty wsparcia z konta 

Stowarzyszenia na konto wskazane przez ucznia w złożonym przez niego wniosku. 


