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Kryteria Punktowe Rybackiego Programu Stypendialnego 2016 – 2022 (2 edycja) 

LP Zakres z wniosku Skala Uwagi 

1 Średnia ocen na koniec roku szkolnego 0-42 

Średnia ocen pomnożona przez 7 punktów. 
Wynik podany z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku. Maksymalnie w ramach kategorii 
można uzyskać 42 punkty. 

2 Udział w konkursach / olimpiadach 0-6 
Każdy udział (max 3) pomnożony przez             
2 punkty. Maksymalnie w ramach kategorii 
można uzyskać 6 punktów. 

3 Wykonanie co najmniej 1 dobrej rzeczy 0/5 

Pozytywna ocena oznacza przyznanie                   
5 punktów w ramach kategorii. Maksymalnie 
w ramach kategorii można uzyskać 5 
punktów. 

4 Wspieranie  co najmniej 1 Stowarzyszenia 0/10 

Pozytywna ocena oznacza przyznanie                 
10 punktów w ramach kategorii. 
Maksymalnie w ramach kategorii można 
uzyskać 10 punktów. 

5 
Przeczytanie co najmniej 3 wypożyczonych 
książek 0/5 

Pozytywna ocena oznacza przyznanie              
5 punktów w ramach kategorii. Maksymalnie 
w ramach kategorii można uzyskać 5 
punktów. 

6 

Nieobowiązkowe wsparcie Programu 
Stypendialnego kwotą co najmniej 1,00 zł, 
wpłaconą na konto bankowe prowadzone 
przez GBS Międzyrzecz o numerze 
89 83670000 0029 1567 1001 0006 

0/1 
Pozytywna ocena oznacza przyznanie                    
1 punktu w ramach kategorii. Maksymalnie w 
ramach kategorii można uzyskać 1 punkt. 

7 
Planowane przeznaczenie całości nagród 1 i 2 
stopnia na zakup książek i / lub pomocy 
dydaktycznych. 

0/1 
Pozytywna ocena oznacza przyznanie                   
1 punktu w ramach kategorii. Maksymalnie w 
ramach kategorii można uzyskać 1 punkt. 

Razem (MAX) 70 --- 

 
 
 
 
 
 
Rybacki Program Stypendialny 2016 – 2022 jest dedykowany pamięci Jana Jakuba Volmera (1753-1836), 
wspaniałego społecznika, znanego w kraju i daleko poza jego granicami przedsiębiorcy i przede wszystkim 
obywatela powiatu Międzyrzeckiego (woj. Poznańskie), powstałego w drodze Ustawy Sejmu Wielkiego z dnia 2 
listopada 1791 r. pn. Rozkład województw, ziem i powiatów, z oznaczeniem miast, a w nich miejsc konstytucyjnych 
dla sejmików w prowincjach Koronnych i W. Ks. Litewskiego krótko funkcjonującego powiatu, w większości 
zbliżonego do obszaru na którym działa dziś nasze rybackie stowarzyszenie. 


