
 

Regulamin przyznawania stypendium szkolnego 

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie 

 

Podstawa prawna: 

art. 90 b, c, d, g, s Ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm). 

1. Cele przyznawania stypendium.  

 

Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, uzyskujących jak  

najwyższe wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.  

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

wykorzystywania swoich zdolności.  

3. Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce.  

3.1.O stypendium w nauce może ubiegać się uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,75 oraz co  

najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr),  

w którym przyznaje się stypendium.  

3.2. Średnią ocen od której stypendium zostanie przyznane ustala każdorazowo komisja  

stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.  

4. Zasady przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe.  

4.1.O stypendium za osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym indywidualnym lub zespołowym na szczeblu co  

najmniej powiatowym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze)  

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium.  

5. Tryb zgłaszania kandydatów na stypendystów.  

5.1. O stypendium może ubiegać się uczeń po ukończeniu roku nauki.  

5.2.Kandydatów na stypendystów zgłasza wychowawca klasy.  

5.3. Zgłoszenia należy dokonać na ustalonym formularzu. 

 



6. Działalność Komisji Stypendialnej:  

6.1.Komisja stypendialna jest powoływana i rozpatruje wnioski w terminie 2 tygodni od  

terminów o których mowa w pkt. 5. 4.  

6.2.W skład Komisji stypendialnej wchodzą:  

6.2.1.dyrektor ZSN – przewodniczący komisji,  

6.2.2. sekretarz szkoły – protokolant,  

6.2.3. 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej.  

6.3.Komisja każdorazowo powoływana jest zarządzeniem dyrektora ZSN.  

6.4.Posiedzenia komisji są protokołowane a decyzje podejmowane w formie uchwał.  

6.5.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów  

decyduje głos przewodniczącego.  

6.6.Zasady pracy komisji stypendialnej.  

6.6.1.Na posiedzeniu Komisji Przewodniczący przedstawia kandydatów na stypendystów na  

podstawie zgłoszonych wniosków.  

6.6.2. Komisja ma prawo uwzględnić inne, nieprzekazane przez wnioskodawcę we wniosku  

informację, będące w jej posiadaniu.  

6.6.3.Komisja może zwrócić się do innych osób, instytucji o informacje, które uwzględni  

w swojej opinii.  

6.6.4.Komisja proponuje kolejność na liście potencjalnych stypendystów w formie uchwały.  

6.6.5.Średnią ocen, o której mowa w pkt. 3.2, ustala komisja po zasięgnięciu opinii rady  

pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę ilość zabezpieczonych na  

ten cel środków finansowych.  

7. Procedura przyznania stypendium  

7.1. Uchwała o której mowa w pkt. 6.6.4 podlega zaopiniowaniu przez radę Pedagogiczną na  

najbliższym posiedzeniu lecz nie później niż w ciągu 2 tygodni od terminu o którym mowa  

 w pkt.: 6.1  

7.2.Dyrektor ZSN przyznaje Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  

w ciągu 2 tygodni od posiedzenia Rady Pedagogicznej o którym mowa w pkt. 7.1 biorąc pod  



uwagę przyznane na ten cel środki finansowe.  

8. Postanowienia końcowe:  

8.1.Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej  

 i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

8.2.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 rodzinnych oraz być niższa niż 80%. 

8.4.Stypendium jest wypłacane rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka do 30 dnia każdego 

miesiąca.  

8.5.Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym  

i motywacyjnym.  

9. Uwagi końcowe 

9.1. Regulamin wchodzi w życie dn. 25.czerwca 2014 r. 

 

 

………………………….  

(podpis dyrektora) 


