
Regulamin przyznawania stypendium  

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce  

 

 

na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

 

 

§ 1 

Cele przyznawania stypendium. 

 

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, 

którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych 

wyników w nauce lub sporcie. 

2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 

wykorzystania swoich zdolności. 

3. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych 

wyników w nauce lub rywalizacji sportowej. 

 

 

§ 2 

Zasady przyznawania stypendium. 

 

1. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze. 

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ogłoszeniu w dzienniku 

elektronicznym prognozowanych wyników klasyfikacji pierwszego / drugiego 

semestru nauki w danym typie szkoły. 

3. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia jeden z poniższych 

warunków: 

a) w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej poprzedzającej 

przyznanie stypendium uzyskał średnią ocen z przedmiotów 

obowiązkowych równą 4,5 lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą 



ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się stypendium, 

b) osiągnął znaczące sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu 

co najmniej międzyszkolnym potwierdzone dyplomem lub stosownym 

zaświadczeniem i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się 

stypendium. 

4. W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyznanie 

stypendium za wyniki w nauce niż zakłada to roczny plan finansowy 

kryteriami, które decydują o przyznaniu stypendium w kolejności są: 

a) najwyższa średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych, 

b) najwyższa ocena z zachowania, 

c) brak oceny dostatecznej, 

d) przewaga liczbowa ocen celujących.  

 

 

§ 3 

Tryb zgłaszania kandydatów na stypendystów 

i przyznawania stypendium. 

 

1. Kandydatów na stypendystów zgłaszają wychowawcy klas do Dyrektora 

szkoły na ujednoliconym wniosku i przedstawiają go na klasyfikacyjnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej (załącznik 1, 2).  

2. W przypadku nieobecności wychowawcy na posiedzeniu klasyfikacyjnym, 

wnioski przedstawia pedagog szkolny, 

3. Rada Pedagogiczna w drodze głosowania podejmuje uchwałę w sprawie 

przyznania stypendium uwzględniając zasady określone w § 2 ust.4 

regulaminu. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej sporządza 

pisemną decyzję o przyznaniu stypendium wraz z podaniem jego wysokości. 

  

 

 

 



§ 4 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej 
sporządza pisemną decyzję o przyznaniu stypendium wraz z 
podaniem jego wysokości. 

 
2. Wysokość przyznanego stypendium jest równa dwukrotności kwoty, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych.  

 

3. Stypendium jest wypłacane na konto bankowe podane we wniosku 

stypendialnym. 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2009.  

 



Załącznik nr 1 
 

      Miejscowość, dnia ..................................... 
 

Pan(i) 
 

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

            (imię i nazwisko wychowawcy) 

 

       Dyrektor 

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

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

 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 
 

Na podstawie art. 90 g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

wnioskuję o przyznanie stypendium w nauce dla ucznia: 
 

Imię i nazwisko ...................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ........................................................................................ 

Imiona rodziców ..................................................................................................... 

Adres zamieszkania: 

ulica ....................................................... nr domu .................. nr mieszkania ....... 

kod pocztowy ................. poczta ....................... miejscowość .............................. 

powiat ............................................ województwo ................................................ 

 

W semestrze ............................................. uczeń/uczennica klasy ........................ 
  (wskazać okres uprawniający do stypendium ) 

Uzyskał/a następującą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.......... 

oraz ………………………………………………………….. ocenę zachowania.  

Uczeń/uczennica nie posiada / posiada .......... ocen dostatecznych* 
         (liczba ) 

Uczeń/uczennica posiada .......... ocen celujących* 
       (liczba ) 

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

                 (podpis wychowawcy klasy) 



 

Opinia wychowawcy: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Nr konta bankowego: ............................................................................................. 

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

       

       Podpis Wychowawcy:  

………………………………. 

 

 

 

 



  

     Załącznik nr 2 

      Miejscowość, dnia ..................................... 
 

Pan(i) 
 

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

            (imię i nazwisko wychowawcy) 

 

       Dyrektor 

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

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

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 
 

Na podstawie art. 90 g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia: 
 

Imię i nazwisko ...................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ........................................................................................ 

Imiona rodziców ..................................................................................................... 

Adres zamieszkania: 

ulica ....................................................... nr domu .................. nr mieszkania ....... 

kod pocztowy ................. poczta ....................... miejscowość .............................. 

powiat ............................................ województwo ................................................ 

 

W semestrze ............................................................... uczeń/ca klasy ................... 
       (wskazać okres uprawniający do stypendium ) 

uzyskał/a …………………………….. ocenę zachowania oraz następujące 

wyniki we współzawodnictwie sportowym............................................................. 

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

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

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

                 (podpis wychowawcy klasy) 

 

 

W załączeniu: kserokopia dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia sportowe  



Opinia wychowawcy: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Nr konta bankowego: ............................................................................................. 

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

       

       Podpis wychowawcy:  

………………………………. 

 

 

 

 

 


