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Bonifikata czesnego [2013-1217]  

 

1. Bonifikata za dobre wyniki w nauce. 

 

Bonifikata za dobre wyniki w nauce  przyznawana jest na następny semestr szkolny.  

Uczeń, który uzyskał na koniec semestru co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania  

i średnią ocen 4,5* uzyskuje co miesiąc  stypendium odpowiednio w wysokości: 

 

4,50 – 4,59 –  100 zł 

4,60 – 4,69 – 110 zł 

4,70 – 4,79 – 120 zł 

4,80 – 4,89 – 130 zł 

4,90 – 4,99 – 140 zł 

5,00 – 5,09 – 150 zł 

5,10 – 5,19 – 160 zł 

5,20 – 5,29 – 170 zł 

5,30 – 5,39 – 180 zł 

5,40 – 5,49 – 190 zł 

5,50 – 5,59 – 200 zł 

5,60 – 5,69 – 210 zł 

5,70 – 5,79 – 220 zł 

5,80 – 5,89 – 230 zł 

5,90 – 5,99 – 240 zł 

6,00 –            250 zł 

 

Dla uczniów kontynuujących naukę po Prywatnym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi  

w Lublinie  bonifikata obowiązuje od pierwszego semestru klasy pierwszej.  

Dla pozostałych  uczniów od drugiego semestru klasy pierwszej.  

Stypendium nie obejmuje miesiąca lipca i sierpnia.  

 

2.   Bonifikata czesnego dla laureatów olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów 

 przedmiotowych lub Kangura matematycznego dla gimnazjów: 

100 zł bonifikaty za każdy tytuł laureata do końca nauki w liceum  

      i 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. 

 

3.   Bonifikata czesnego na drugie i następne dziecko w rodzinie 

 

Za drugie dziecko w rodzinie uczące się w Prywatnym Gimnazjum i Liceum  

im. Królowej Jadwigi przysługuje bonifikata w wysokości 60 zł miesięcznie oraz 100 zł 

za kolejne dziecko. 

 

4. Uczniowie, którzy uczą się języka angielskiego w grupach wyższych niż 

średniozaawansowane** mogą ubiegać się na piśmie do Dyrekcji  o niewliczanie oceny  

z języka angielskiego do średniej uprawniającej do bonifikaty czesnego.  

 

5.   Za naruszenie porządku szkolnego uczeń może mieć wstrzymane stypendium. 

 

 

 

*   Do średniej nie wlicza się oceny z religii 
** W każdym roku szkolnym Zespół Przedmiotowy Języka Angielskiego określa, które to są grupy  


