
  

                                                                                                       

 

                                       Trzebnica, 21.02.2023 r. 

Uzdolnieni uczniowie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii 

Wojska Polskiego w Trzebnicy mogą uzyskać wsparcie  finansowe 

fundowane przez Stowarzyszenie  Absolwentów i Przyjaciół Liceum 

Ogólnokształcącego w formie stypendiów, po spełnieniu warunków 

opisanych w regulaminach. 

1. Regulamin przyznawania przez Stowarzyszenie  Absolwentów                

i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy 

STYPENDIUM ,,PRIMUS INTER PARES”                                                                                      

Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół L.O.               

w Trzebnicy, wieloletniego dyrektora szkoły  Władysława Zięby 

 STYPENDIUM ,,PRIMUS INTER PARES” otrzymuje absolwent/absolwentka LO, który/a: 

 ukończył/-a szkołę z bardzo wysoką średnią (nie niższą niż 4,75); 
 otrzymał/a wzorową ocenę zachowania; 
 odnosił/-a sukcesy w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych na 

poziomie krajowym lub wojewódzkim; 
 wyróżnia się aktywną działalnością na rzecz środowiska szkolnego lub lokalnego; 
 odznacza się wzorową postawą obywatelską, cieszy się szacunkiem dorosłych  

i młodzieży; 
 konsekwentnie rozwija swoje zainteresowania i umiejętności, dążąc do realizacji    

życiowych celów; 
 dostrzega potrzeby innych, szanuje ich tożsamość; 
 uzyskał/-a przyznawany przez Radę Pedagogiczną tytuł „PRIMUS INTER 

PARES” (na podstawie nominacji wychowawcy i opinii Samorządu 

Uczniowskiego) w głosowaniu, z udziałem prezesa Stowarzyszenia Absolwentów  
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy.                               

Stypendysta/-ka wyłoniony przez Radę Pedagogiczną otrzymuje    
2000,00 zł, dyplom oraz pamiątkowy medal SAPLO wręczane przez 
przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia w czasie uroczystości zakończenia 
roku szkolnego.                                                                                                   
Jeżeli żaden absolwent LO nie spełni powyższych wymogów - 
stypendium nie przyznaje się. 



  

                                                                                                       

 

 
 
 

2. Regulamin  przyznawania  przez Stowarzyszenie  Absolwentów              

i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy 

STYPENDIUM NAUKOWEGO                                                                             

dla uczennicy/ucznia - klasy I, II lub III Liceum Ogólnokształcącego                

im. II Armii Wojska Polskiego  w Trzebnicy. 

 STYPENDIUM NAUKOWE otrzymuje uczeń/ uczennica  klasy I,II lub III LO, 
który/-a: 

 ukończył/-a klasę z bardzo wysoką średnią (nie niższą niż 4,75); 
 otrzymał/-a wzorową ocenę zachowania; 
 odnosił/-a sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych; 
 wyróżnia się aktywną działalnością na rzecz środowiska szkolnego lub 

lokalnego; 
 odznacza się wzorową postawą obywatelską, cieszy się szacunkiem 

dorosłych i młodzieży; 
 konsekwentnie rozwija swoje zainteresowania i umiejętności, dążąc do 

realizacji    życiowych celów; 
 dostrzega potrzeby innych, szanuje ich tożsamość. 

 
Stypendystę/-tkę wyłania spośród kandydatów, w głosowaniu, Rada 

Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy na podstawie 
nominacji wychowawcy i opinii Samorządu Uczniowskiego; 

Stypendium Naukowe otrzymuje uczennica/uczeń, który nie został 
nominowany do innych stypendiów (np. premiera, starosty…). 
 

Stypendysta wyłoniony przez Radę Pedagogiczną otrzymuje 2000,00 
zł, dyplom oraz pamiątkowy medal SAPLO wręczane przez 
przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia w czasie uroczystości zakończenia 
roku szkolnego. 
Jeżeli żaden uczeń nie spełni powyższych wymogów - stypendium nie 

przyznaje się. 

 

 

 

 



  

                                                                                                       

 

 

3. Regulamin przyznawania przez Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy 

STYPENDIUM TALENT 
uzdolnionej uczennicy/uczniowi L.O. w Trzebnicy 

 

1. Utalentowany uczeń/ uczennica klasy I,II lub III LO, legitymujący się 

udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub 

sportowymi może ubiegać się o stypendium TALENT. 

2. Wniosek zaopiniowany przez wychowawcę lub nauczyciela 

przedmiotu należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 30 maja. 

3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone osiągnięcia (np. dyplomy, 

certyfikaty, zaświadczenia) obejmujące okres jednego lub dwóch lat 

szkolnych. 

4. Wnioskodawca powinien osiągać co najmniej dobre wyniki w nauce i 

dobrą ocenę zachowania. 

5. Do 5 czerwca Samorząd Uczniowski opiniuje i wskazuje  trzy 

spośród złożonych wniosków, które przekazuje zarządowi  

stowarzyszenia. 

6. Do końca roku szkolnego zarząd SAPLO podejmuje decyzję o 

przyznaniu Stypendium TALENT. 

7. Stypendium TALENT otrzymuje uczeń, który nie został nominowany 

do innych stypendiów (np. premiera, starosty, naukowego). 

 

Stypendysta/-ka wyłoniony przez Zarząd  otrzymuje 1500,00 zł, dyplom 
oraz pamiątkowy medal SAPLO wręczane przez przedstawiciela Zarządu 
Stowarzyszenia w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
Jeżeli żaden uczeń nie spełni powyższych wymogów - stypendium nie 

przyznaje  się. 

                                                                                      

Zarząd  SAPLO  

 

 


