
 
 

 

          
 
  Gliwice, dnia 30.04.2015 r. 

 

Zarząd Gliwickiego Oddziału SEP uprzejmie zawiadamia, że ogłasza  

 

KONKURS STYPENDIALNY  

dla uczniów szkół średnich o kierunkach elektrycznych 
 
 
Celem konkursu jest wyróżnianie i wspomaganie finansowe najlepszych uczniów szkół 
średnich o kierunkach elektrycznych na terenie działalności Oddziału Gliwickiego SEP 
oraz popularyzowanie działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
 

• Konkurs przebiegać będzie według zasad sformułowanych w „Regulaminie Funduszu 
Stypendialnego dla szkół średnich o kierunkach elektrycznych”  

• W konkursie brane są pod uwagę średnia ocen za ostatni rok nauki oraz praca  w 
zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe kryteria 
konkursu określa Załącznik nr 1 regulaminu.  

• Zainteresowany składa wniosek o przyznanie stypendium (załącznik do regulaminu) do 
O/Gl. SEP w terminie do 15 września 2015 roku.  

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2015 r.  

• Stypendia są przyznawane na dany rok szkolny i są wypłacane przez okres 10 
miesięcy. 

 
 
 Prezes 
 Oddziału Gliwickiego SEP 

 dr inż. Jan Kapinos 

 



 
 

 

Kryteria oceny dorobku uczniów 

 

1)  Średnia ocen za ostatni rok nauki 

  skala ocen od 1 do 6 

       średnia                punkty 

  od 4,50 do 5,00  30 

  od 5,01 do 5,40  40 

  od 5,41 do 5,70  45 

  od 5,71 do 6,00  50 

 

2) Praca  w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych 

 (maks. 50 pkt.) 

a) praca w Kole uczniowskim SEP 

b) udział w finałach olimpiad przedmiotowych 

c) szczególne osiągnięcia (wyróżnienia, nagrody, rekomendacje, wyniki w konkursach) 

d) udział w przygotowaniu stanowisk laboratoryjnych i pomocy dydaktycznych w szkole 

e) przygotowanie prezentacji dydaktycznych lub innych materiałów 

f) inne formy poszerzania kwalifikacji zawodowych 

 



 
 

 

 
…………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data  

  

Wniosek o przyznanie stypendium Oddziału Gliwickiego SEP  

na rok szkolny …………………………. 

Informacje o wnioskodawcy 

Imię i nazwisko ............................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia............................................................................... 

PESEL........................................................................................................... 

Adres kontaktowy, telefon ........................................................................... 

...................................................................................................................... 

Stały adres zamieszkania, telefon, e-mail 

....................................................................................................................... 

 

Informacje o szkole 

Szkoła, klasa, specjalność............................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Rok nauki oraz uzyskana średnia ocen za ostatni rok szkolny 

....................................................................................................................... 



 
 

 

Praca  w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych (wg punktu 2 załącznika nr 1): 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w ramach promocji i informacji 

prowadzonej przez Zarząd Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich O/Gl 

(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883) 

 

 

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

  czytelny podpis Wnioskodawcy     Podpis Dyrektora szkoły 


