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Regulamin przyznawania stypendiów 

za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w sporcie 

uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Strzelinie 

 

 

 
Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Regulamin opracowano w oparciu o przepisy:  

a) Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (tekst jedn. Dz.U.               

z 2015r., art. 90b – 90u) 

b) ustawy z 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, 

poz.2255, z póź. zmianami) 

§ 2 

1 Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji 

uczniów zdolnych. Stypendium przyznaje się niezależnie od sytuacji materialnej 

ucznia. 

2 Przyznaje się dwa rodzaje stypendiów:  

- stypendium za wyniki w nauce, 

- stypendium za osiągnięcia sportowe. 

3 Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:  

- wicedyrektor szkoły, 

- pedagog szkolny, 

- opiekun Samorządu Szkolnego, 

- nauczyciel wychowania fizycznego powołany przez dyrektora. 

Przewodniczącym komisji stypendialnej jest wicedyrektor szkoły. 

4 Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków  przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły, dla uczniów, którzy dzięki 

swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wybitne wyniki w nauce lub mają wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym. 
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5 Stypendium  za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w 

semestrze uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie 

w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium.  

6 Uczeń pierwszej klasy liceum nie może otrzymać stypendium za wyniki lub 

osiągnięcia sportowe uzyskane w drugim semestrze trzeciej klasy gimnazjum ze 

względu na inny typ szkoły. 

7 Stypendium za  wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 

kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego. Wysokość stypendium ustala 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej 

oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

8 O liczbie stypendiów oraz ich wysokości decyduje wysokość posiadanych środków 

na ten cel oraz osiągnięcia ucznia. 

9 Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru. 

10 Uczeń może mieć przyznane jednocześnie tylko jedno stypendium motywacyjne. 
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Rozdział II 

§ 3 

Zasady przyznawania stypendium 

1 Stypendium za wyniki w nauce  może być przyznane uczniowi, który spełnia 

następujące kryteria: 

a) ukończył pierwszy semestr nauki, 

b) osiągnął w klasyfikacji średnią co najmniej 4,75 

c) otrzymał przynajmniej ocenę dobrą z zachowania podczas klasyfikacji, 

d) podejmuje działania naukowe, społeczne i  kulturalne pogłębiające jego 

rozwój intelektualny i społeczny, godnie reprezentuje szkołę na 

zewnątrz, biorąc udział w spotkaniach, sesjach naukowych i innych 

imprezach promujących szkołę, 

e) brał udział : 

o konkursach  o zasięgu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim 

(i zajął wysokie punktowane miejsce), 

o lub w olimpiadzie przedmiotowej szczebla wojewódzkiego,  

o lub w konkursie międzynarodowym (np. KANGUR) i uzyskał wysokie 

miejsce (1 – 3). 

f) systematycznie uczęszcza do szkoły (nie opuścił więcej niż 5 godzin 

nieusprawiedliwionych  w semestrze). 

2  W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium za wyniki           

w nauce decydują w kolejności: 

- wyróżnienia w konkursach, 

- średnia, 

- sukcesy, wysokie miejsca w większej liczbie konkursów na szczeblu ogólnopolskim, 

wojewódzkim, powiatowym, szkolnym. 

3  Stypendium za osiągnięcia w sporcie może otrzymać uczeń, który spełnia następujące 

kryteria:  

a) ukończył pierwszy semestr nauki, 

b) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu co najmniej międzyszkolnym (zajął miejsce 1 – 3),  

c) zajął wysokie miejsce (1 – 3) w zawodach na szczeblu 

wojewódzkim, makroregionu, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym, 
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d) wielokrotnie reprezentował szkołę poprzez chęć udziału w 

zawodach, wolę walki, postawę fair play, właściwe zachowanie 

podczas zawodów, 

e) otrzymał przynajmniej ocenę dobrą z zachowania podczas  

klasyfikacji, 

f) systematycznie uczęszcza do szkoły (nie opuścił więcej niż 5 

godzin nieusprawiedliwionych w semestrze). 

3  W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium sportowe 

decydują w kolejności: 

Ilość sukcesów na kolejnych etapach: 

- krajowym, 

- wojewódzkim, 

- powiatowym,  

- szkolnym. 

Forma współzawodnictwa: 

- indywidualna, 

- zepołowa. 
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Rozdział III 

 

§ 4 

Tryb przyznawania stypendiów 

 

1 Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe wychowawca klasy składa  do  powołanej przez dyrektora komisji 

stypendialnej wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje w nim zawarte        

w terminie 5 dni roboczych od zebrania rady pedagogicznej klasyfikacyjnej 

śródrocznej lub rocznej. 

2 Po upływie tego terminu szkolna komisja w terminie 7 dni sprawdza złożone wnioski 

pod względem merytorycznym (tj. czy uczeń spełnia warunki określone                     

w regulaminie) i formalnym. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się 

protokół.  

3 Wnioski wraz z opiniami komisji stypendialnej zostają przekazane dyrektorowi 

szkoły, który podejmuje decyzję po zapoznaniu się z wnioskiem, opinią komisji 

stypendialnej oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

4 Wręczenie stypendiów odbywa się podczas najbliższej uroczystości szkolnej/apelu. 

 

II. Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium jeśli: 

1 wniosek nie spełnia wymogów formalnych tj. złożono wniosek na innym druku niż 

wymagany przez szkołę; 

2 wniosek został wypełniony niekompletnie; 

3 wniosek został złożony po terminie; 

4  brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania stypendium tj. uczeń nie spełnia 

warunków określonych w § 3. 

 

III.  Stypendium za I semestr przyznawane jest na początku II semestru, a stypendium za 

II semestr przyznawane jest na początku I semestru następnego roku szkolnego. 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

ZA WYNIKI W NAUCE / OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE 
*
 

NR.........../..............R 

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

/data złożenia wniosku/ 

Część I – wypełnia uczeń 

Informacje  wnioskodawcy o uczniu – opis sytuacji szkolnej, opis osiągnięć ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa: 

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

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

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

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

2. Dziedzina osiągnięć ucznia ( naukowa – podać rodzaj; sportowa – rodzaj dyscypliny). Opis 

dotychczasowych sukcesów, wyróżnień oraz osiągnięć wraz z uwzględnieniem informacji o 

udziale w konkursach, olimpiadach, zawodach:   

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

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

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

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

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

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

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

. 

 

Część II – wypełnia trener, nauczyciel prowadzący, wychowawca 

 

1. Opinia wychowawcy klasy - opis dotychczasowych osiągnięć ucznia wraz z uwzględnieniem 

informacji o osiąganych wynikach w nauce (średnia ocen), oceną z zachowania, informacje na 

temat postawy ucznia, jego pracy, zaangażowania i zainteresowań. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Opinia nauczyciela, instruktora, trenera prowadzącego ucznia na temat jego osiągnięć, 

możliwości  i perspektyw rozwoju:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

 

...............................................                                                                          ....................................................... 
/ data wypełnienia wniosku/                                                                                                                                               / podpis osoby składającej wniosek/ 



 7 

*
 - 

niepotrzebne skreślić 

W załączeniu – kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w nauce lub sporcie (np. dyplomy, 

zaświadczenia) 

 

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia ………………. 

Komisja stypendialna w składzie: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

po rozpatrzeniu wniosku i po dokonaniu analizy złożonych dokumentów rozpatrzyła pozytywnie wniosek 

ucznia  ................................................. i wnioskuje o przyznanie stypendium w wysokości określonej w 

regulaminie. Decyzja nabiera mocy po zatwierdzeniu przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w 

Strzelinie  

 

Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 

1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 

4. ................................................. 

5. ................................................. 

6. ……………………………… 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor LO 

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

 

Komisja odrzuciła wniosek z powodu    

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

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

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

Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 

 

1. ................................................ 

2. ................................................ 

3. ................................................ 

4. ................................................ 

5. ................................................. 

6. ……………………………… 
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Zatwierdzam 

Dyrektor LO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


