
[NFORMACJA 

o przyznaniu Stypendium Starosty Grodziskiego 
za rok szkolny 20 17/20[8 

Informuję , iż za wybitne osiągn i ęcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/20 18, Stypendium 

Starosty Grodziskiego otrzymali następujący uczniowie: 
I. Arkadiusz Kałęcki, uczeń kI. IV Technikum w Zespole Szkół Technicznych 

i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, 

2. Mikołaj Gmurski, uczeń kI. \II Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku, 
3. Nikola OIeszko, uczennica kI. \I Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku, 
4. Martyna Brzezińska, uczennica kI. II Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku, 

5. Wiktoria Witkowska, uczennica kI. I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr I 

w Milanówku, 
6. Grzegorz Witkowski, uczeń kI. I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 

w Milanówku, 
7. Amelia Huba, uczennica kI. [ Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 

w Grodzisku Mazowieckim. 

UZASADNIEN IE 

Zgodnie z Regulaminem udzielan ia pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgirnnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Grodziski , stanowiącym załącznik do uchwały Nr 740015 Rady 
Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 20 [5 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacj i 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski , 
uczniowie: Arkadiusz Kałęck i , Mikołaj GmUl"ski , Nikola Oleszko, Martyna Brzezińska, 

Wiktoria Witkowska, Grzegorz Witkowski, Amelia Huba, uzyskując średni ą ocen 
odpowiednio: 5,31, 5,36, 5,00, 4,80, 5,21, 4,75, 4,88, spełnili wymogi formalne dotyczące 
przyznania stypendium za wybitne os iągnięcia edukacyjne tj . 
- każdy z ww. uczniów osiągnął w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen co najmniej 4,75 

i otrzymał wzorową ocenę zachowania oraz spełnił przynajmniej dwa z wymienionych 
w Regulaminie kryteriów: 
a) wykazał s i ę szczególnymi zainteresowaniami w przedmiotach humanistycznych, 
matematyczno-przyrodniczych lub zawodowych, co wyraża s ię co najmniej jedną oceną 

celującą na świadectwie, 

b) reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych lub 
zawodowych na szczeblu ponadpowiatowym, uzyskuj ąc status finali sty, 

c) aktywnie dzi ałał społecznie w organizacjach społecznych szkolnych lub pozaszkolnych. 

Grodzisk Mazowiecki 5 wrześni a 20 18 r. 


