
 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica 

w Wieruszowie. 

 

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie  

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

Dyrektor szkoły do dnia 1 września każdego roku szkolnego powołuje szkolną  

komisję stypendialną. 

1. Szkoła może udzielić stypendium za: 

- wyniki w nauce, 

- osiągnięcia sportowe. 

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie  

oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572; z póź.zm.) 

3. Wartość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustala  

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, rady  

pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w ramach  

środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

Stypendium może być przyznane w zróżnicowanych kwotach w zależności od  

osiągniętych wyników w nauce lub osiągnięciach sportowych. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane  

uczniowi po każdym semestrze nauki. 

5. Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie 

(nie niższe niż 4,75) i zachowanie co najmniej bardzo dobre według następującego podziału: 

Liczba przyznanych stypendiów jest równa ilości oddziałów w szkole, a w związku z tym ilość 

stypendiów przyznanych w danym kierunku kształcenia w technikum jest zgodna z ilością 

oddziału dla tego kierunku.  

Na przykład jeśli w zawodzie logistyk jest pięć oddziałów, to uczniom z tego profilu 

przyznanych będzie pięć stypendiów, a dla trzech oddziałów technikum budowlanego będą 

przyznane trzy stypendia. 



W klasach maturalnych kończących wcześniej rok szkolny przyznane będzie po jednym 

stypendium na każdy kierunek kształcenia pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych 

wymagań. 

W szkołach branżowych liczba stypendiów równa jest liczbie klas pod warunkiem spełnienia 

wyżej wymienionych wymagań. 

W przypadku takich samych średnich uzyskanych przez uczniów na końcowej lokacie liczba 

stypendiów będzie odpowiednio zwiększona. 

6. Stypendium za wyniki sportowe może być przyznane uczniowi, który  

uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co  

najmniej międzyszkolnym i ogólnopolskim, co najmniej bardzo dobrą ocenę z  

zachowania w semestrze, za który przyznaje się stypendium. 

7. Średnią ocen oraz inne warunki otrzymania stypendium ustala komisja  

stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu  

uczniowskiego. 

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia  

sportowe wychowawca ucznia składa do komisji stypendialnej w terminie  

jednego dnia, po dniu wystawienia ocen. 

9. Komisja stypendialna przekazuje wnioski wraz z uzasadnieniem dyrektorowi  

szkoły, dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

10.Dyrektor szkoły przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii Rady  

Pedagogicznej. 

11. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty,  

o której mowa w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  

o świadczeniach rodzinnych.  

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez radę  

pedagogiczną – 14.09.2022r. 

13. Po konsultacji z samorządem uczniowskim i zaopiniowaniu przez radę  

pedagogiczną ustalono średnią ocen nie mniej niż 4,75 i co najmniej bardzo  

dobrą ocenę z zachowania jako podstawę do ubiegania się o stypendium 


