
 
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA 

STYPENDIUM DYREKTORA 

SZKOŁY ZA WYNIKI  

W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA 

SPORTOWE 

 
 

 
 
Regulamin opracowano na podstawie art.9g Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 
1991r. (Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami) 
 

& 1 
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium, jest 
świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez 
Dyrektora Szkoły. 
 

&2  
Uczeń ma prawo do jednoczesnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
 i motywacyjnym. 
 
                                                                        &3 
Stypendium może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie 
(półrocze) poprzedzającym okres (półrocze), w którym przyznaje się to stypendium. 
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który indywidualnie 
uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 
międzyszkolnym. 
 

&4 
Stypendium przyznaje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach 
środków w ramach posiadanych środków budżetowych przyznanych przez organ prowadzący.  

 
&5 

Stypendium jest wypłacane raz na okres (śródrocze), a jego wysokość ustala Dyrektor szkoły, 
po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, Rady Pedagogicznej w ramach środków 
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 
 

&6 
Stypendium nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 
pkt 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 
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&7 
Dokumentację stypendium stanowią wnioski o przyznanie stypendium oraz protokoły 
posiedzeń Komisji stypendialnej. 
 

&8 
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa 
wychowawca klasy lub nauczyciel wychowania fizycznego do komisji stypendialnej, która 
następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) Dyrektorowi szkoły w terminie: 

 Do końca pierwszego półrocza, najpóźniej do 15 lutego, 
 Do końca danego roku szkolnego, najpóźniej do zakończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych. 
 

&9 
Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w &8 nie będą rozpatrywane. 
 

&10 
Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 
 

&11 
Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej  ustala średnią ocen warunkujących przyznanie stypendium. 
 

&12 
Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły, który osiągnął: 

 co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 
 średnią ocen co najmniej 4,3 lub osiągnięcia w olimpiadach 

przedmiotowych lub konkursach przedmiotowych i artystycznych 
etapu pozaszkolnego, 

 dobra frekwencja (maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w 
półroczu), 

 brak ocen niedostatecznych i nieklasyfikowań na półrocze / koniec 
roku szkolnego 
 

&13 
Wysokość stypendium dla ucznia zależy od średniej i kształtuje się następująco: 

 grupa I średnia od 4,3 do 4,49 
  grupa II średnia od 4,50 do 4,74 
  grupa III średnia od 4,75 do 4,99 
  grupa IV średnia powyżej 5,00 

 
&14 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który: 
 Otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 
 Miał dobrą frekwencję (maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu), 
 Otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z przedmiotu – wychowanie fizyczne, 
 Brał udział w finałach mistrzostw województwa, współzawodnictwa organizowanego 

przez Szkolny Związek Sportowy, 
 Osiągnął indywidualne, wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. 



 
&15 

Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymywać jednocześnie stypendium za 
wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe. 

&16 
Wysokość stypendium jest każdorazowo określana przez Komisję po otrzymaniu informacji 
od Starostwa dotyczącej środków przekazywanych na ten cel do placówki oraz w oparciu o 
zestawienie ilości kandydatów do stypendium w poszczególnych grupach.  
 

&17 
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest przyznawane niezależnie od 
innych otrzymanych form pomocy materialnej. 
 

&18 
Komisja sporządza protokół z posiedzenia, w którym przedstawia proponowaną listę 
stypendystów oraz wysokość stypendium. Listę stypendystów i wysokość stypendium, po 
uwzględnieniu opinii komisji, zatwierdza Dyrektor Szkoły. 
 

&19 
W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa 
liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy 
uzyskali najwyższą średnią ocen. 

&20 
Od decyzji Dyrektora o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 
nie przysługuje prawo do odwołania. 
 

&21 
Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium, jeżeli otrzymał naganę Wychowawcy lub 
Dyrektora Szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


