STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE,
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce:
Podmioty uprawnione:
Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który uzyskał wysoką
średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
Ustalenie średniej ocen warunkującej przyznanie stypendium:
Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego w każdym roku szkolnym ustala średnią ocen
warunkującą przyznanie stypendium.
Przyjmuje się, iż średnia ocen nie może być mniejsza niż 5,2 po I semestrze nauki, średnia
końcoworoczna nie mniejsza niż 5,1 oraz wzorowa ocena z zachowania.
W uzasadnionych przypadkach, gdy liczba uczniów spełniających w/w kryteria jest zbyt
mała, dyrektor może dokonać zmiany średniej ocen lub oceny z zachowania, warunkujących
przyznanie stypendium.
Złożenie wniosku przez uprawnionego:
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca składa do komisji
stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi
szkoły.
Termin na złożenie wniosku:
Wychowawca może złożyć wniosek o przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce
nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru (okresu) nauki w szkole.
UWAGA: Stypendium nie udziela się uczniom klas I do ukończenia pierwszego okresu nauki.
Przyznanie stypendium:
Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, zgodnie z procedurami przyjętymi
przez Radę Pedagogiczną, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły
przez organ prowadzący.
Zasady wypłat stypendium i jego wysokość:
Stypendium wypłacane jest raz w okresie, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu

z organem prowadzącym szkołę. Kwota stypendium może być zróżnicowana, w zależności
od osiągnięć ucznia. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż
dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 o świadczeniach
rodzinnych.

Regulamin udzielania stypendium za osiągnięcia sportowe:
Podmioty uprawnione:
Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który zajął
miejsce medalowe w indywidualnym lub zespołowym współzawodnictwie sportowym
na szczeblu miejskim lub jest medalistą w zawodach rejonowych lub wojewódzkich
oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
W każdym roku szkolnym komisja ustala szczegółowe kryteria przyznania stypendium
za osiągnięcia sportowe, w zależności od sytuacji.
Powołanie komisji stypendialnej:
Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.
Złożenie wniosku przez uprawnionego:
Wychowawca może złożyć wniosek o przyznanie uczniowi stypendium za osiągnięcia
sportowe nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru (okresu) nauki w szkole.
Przyznanie stypendium:
Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, zgodnie z procedurami
przyjętymi przez Radę Pedagogiczną, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie
szkoły przez organ prowadzący.
Zasady wypłat stypendium i jego wysokość:
Stypendium wypłacane jest raz w okresie, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być
wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
o świadczeniach rodzinnych.

