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Regulamin przyznawania stypendium  
za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 

w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 ze zmianami) 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Dz 2006 r. Nr 
139, poz.992 ze zmianami ) 

Rozdział 1 
 

Informacje wstępne 
 

§ 1 
 

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
 

§ 2 
 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał  
wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się 
to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, 
który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 
najmniej międzyszkolnym. 

§ 3 
 

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń 
może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu I semestru nauki w danym typie 
szkoły. 

§ 4 
 

Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 
 

§ 5 
 

Średnią ocen, o której mowa w  § 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 
 

§  6 
 
 Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 
wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz 
ze swoją opinią Dyrektorowi szkoły. 
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§ 7 
 

 Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w 
semestrze. 
 

§ 8 
1.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 

kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach społecznych. 

 
2. Wysokość stypendium ustala corocznie dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

Komisji Stypendialnej. 
 
3. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe różnicuje się w 

zależności od stopnia osiąganych wyników. 
 
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. 

 
Rozdział 2 

 

Kryteria otrzymania stypendium  

§ 9 

1. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce, jeśli: 

1) otrzymał ocenę z zachowania śródroczną /roczną/ co najmniej  dobrą, 

2) uzyskał średnią ocen śródroczną /roczną/ z wszystkich przedmiotów 

a) 4,5 – 4,74 – stypendium II stopnia 

b) od 4,75– stypendium I stopnia 

§ 10 

1.Uczeń może otrzymać stypendium za osiągnięcia sportowe, jeśli: 

1) otrzymał ocenę z zachowania śródroczną /roczną/ co najmniej  dobrą, 

2) uzyskał udokumentowane (kopie dyplomów) wysokie wyniki sportowe                              

w okresie, za który przyznawane jest stypendium: 

a) medalista na szczeblu powiatowym lub okręgowym, wojewódzkim - stypendium 

II stopnia, 

b) jest finalistą na szczeblu krajowym lub brał udział w zawodach 

międzynarodowych - stypendium I stopnia, 
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2. Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki w kilku dyscyplinach sportowych, o których 

mowa w ust.1 pkt 4 otrzymuje stypendium za najwyższe osiągnięcie.  

Rozdział 2 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Wniosek wypełniony w oparciu o wyniki klasyfikacji śródrocznej /rocznej/ 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do 

komisji stypendialnej w dniu klasyfikacyjnej rady semestralnej lub rocznej. 

2. Wniosek o stypendium za osiągnięcia sportowe wypełniony przez ucznia na 

odpowiednim druku (załącznik nr 1) wraz z dokumentacją potwierdzającą te 

osiągnięcia, wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, w terminie jak 

wyżej. 

3. Wnioski, po zaopiniowaniu przez komisję stypendialną, przekazuje się 

Dyrektorowi szkoły. 

4. Przewiduje się rozpatrywanie wniosków w tygodniowym terminie, począwszy 

od daty kończącej termin składania wniosków. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 
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Wzór załącznika do regulaminu 

 
Wysokość stypendium przyznawanego  

za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 
w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach 

 
rok szkolny  

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 ze zmianami) 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Dz 2006 r. Nr 
139, poz.992 ze zmianami ) 

 

 

 

L. p. 

 

Rodzaj stypendium Kwota 

1.  
 

I stopnia 

 

 

2.  
 

II stopnia 
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Wniosek o przyznanie stypendium  
za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 

w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach 
 

 

Imię i nazwisko ucznia  
Klasa  
Imię i nazwisko 

wychowawcy  
Średnia ocen  
Udokumentowane osiągnięcia 

sportowe/ 

Udokumentowane osiągnięcia 

w olimpiadach, konkursach  
Ocena z zachowania  
 

 

 

 

………………………………………….. 

                                                                                                  Data i podpis wychowawcy 

 

Opinia Komisji Stypendialnej z dnia ………………. 

 

              Pozytywna / negatywna 

 

Wniosek o stypendium …….stopnia 

 

 

Podpisy członków Komisji:                                                                 

 

…………………………… 

 

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

                                                                                                 Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

…………………………… 


