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REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM FUNDOWANEGO PRZEZ AUCHAN 

 

 

1. Beneficjentami programu stypendialnego fundowanego przez Auchan są uczniowie 

ZSP nr 5 w Łodzi, kształcący się w Szkole Branżowej I stopnia w zawodzie 

sprzedawca, w klasie objętej patronatem Auchan, odbywający zajęcia praktyczne w 

firmie fundatora. 

2. Program stypendialny obejmuje Stypendium Miesięczne, jak również Jednorazowe 

Stypendium Roczne. 

3. Uczeń kształcący się w klasie objętej patronatem Auchan przystępuje do stypendium 

podpisując Deklarację Przystąpienia do Stypendium. W przypadku uczniów 

niepełnoletnich w/w deklarację poza uczniem podpisuje również jego rodzic/prawny 

opiekun. 

4. Podpisanie deklaracji jest warunkiem koniecznym do uzyskania finansowego wsparcia 

stypendialnego. 

5. Wartość Miesięcznego Stypendium ustalana jest na dany rok szkolny.  

6. W bieżącym roku szkolnym Miesięczne Stypendium wynosi 270,00 zł brutto.  

7. Firma Auchan oraz ZSP nr 5 w Łodzi mają prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć 

Umowę o zasadach wspierania programem stypendialnym, na warunkach wskazanych 

w Umowie.  

8. Zasady przyznawania Miesięcznego Stypendium: 

a) Stypendium Miesięczne przysługuje uczniowi który był obecny na wszystkich 

zajęciach praktycznych w danym miesiącu (100% frekwencji); 

b) W przypadku nieobecności na zajęciach praktycznych w danym miesiącu, 

usprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim lub drukiem urzędowym (np. 

wezwanie do sądu), istnieje możliwość odpracowania nieobecności, ale wyłącznie 

w obrębie tego miesiąca. Termin odpracowania nieobecności o której mowa 

powyżej uczeń uzgadnia z opiekunem szkolnym jak i opiekunem w miejscu 

odbywania zajęć praktycznych; 

c) Za miesiąc w którym uczeń miał nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach 

praktycznych, stypendium nie przysługuje. 

d) Stypendium miesięczne będzie wypłacane tylko w przypadku uzyskania przez 

ucznia minimum 80 % frekwencji na wszystkich zajęciach szkolnych w danym 

miesiącu. 

e) Stypendium nie będzie wypłacone uczniowi, który w danym miesiącu nie 

przestrzegał obowiązujących w pracy Regulaminów (np. złamanie zakazu 
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wnoszenia telefonów komórkowych na salę) i Przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz zasad etyki zawodowej. 

f) Stypendium nie będzie wypłacone uczniowi, na którego pracę w danym 

miesiącu pracodawca złożył skargę.  

g) Stypendium miesięczne wypłacane będzie po 3 dniach od momentu wpłynięcia 

pieniędzy na konto Szkoły. 

h) Stypendium miesięczne wypłacane jest w gotówce bądź przelewem w siedzibie 

ZSP nr 5 w Łodzi. 

9. Zasady przyznawania Jednorazowego Stypendium: 

a) Forma Jednorazowego Stypendium (pieniężna, rzeczowa) zostanie 

każdorazowo określana przez Auchan. 

b) Jednorazowe Stypendium będzie przyznawane na podstawie oceny Komisji 

złożonej z Kierownika Kształcenia Praktycznego i Wychowawcy ze strony ZSP nr 

5 w Łodzi oraz Przedstawiciela Auchan. Decyzje Komisji są ostateczne. 

c) Ocenie Komisji podlegać będą wyniki ucznia w nauce, ocena i zaangażowanie 

na zajęciach praktycznych. 

d) Kwota przyznawana uczniom może być różnicowana ze względu na różnice w 

osiągnięciach uczniów ocenionych przez Komisję oraz ze względu na wartość 

kwoty przeznaczonej przez Auchan na Jednorazowe Stypendium. 

10. W terminie określonym właściwymi przepisami, ZSP nr 5 w Łodzi wystawi 

dokument PIT wymagany w zakresie tego typu rozliczeń. 


