
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Elektrycznych 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 
W oparciu o art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tj.Dz.U.2019.1481) wprowadza się regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za 
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

§ 1 

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
2. Stypendium za wyniki w nauce stanowi nagrodę dla ucznia zaangażowanego w naukę  

i osiągającego wysokie oceny. 
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe mają wpłynąć na upowszechnianie sportu wśród 

uczniów, przyczyniając się tym samym do tworzenia w szkole mody na sport i zdrowy tryb 
życia. 

4. Dyrektor powołuje szkolną komisję stypendialną zwaną dalej „komisją” oraz jej 
przewodniczącego w drodze zarządzenia. 

5. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  
w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel  
w budżecie szkoły.  

6. Wypłacane jest ono raz w semestrze.  
7. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego,  

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. 

§ 2 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi 
nie wcześniej niż po ukończeniu I semestru nauki począwszy od klasy I szkoły 
ponadpodstawowej. 

2. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów:  
a) za wyniki w nauce oraz  
b) za osiągnięcia sportowe jeśli spełni przewidziane regulaminem kryteria. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce kieruje do komisji wychowawca 
klasy. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe kieruje do komisji 
nauczyciel wychowania fizycznego po zasięgnięciu opinii całego zespołu nauczycieli 
wychowania fizycznego. Komisja przekazuje wniosek wraz ze swoją rekomendacją 
dyrektorowi szkoły. 

4. Jeśli uczeń uczęszczał na religię lub etykę, do średniej wlicza się również ocenę z tych 
zajęć. Jeśli uczęszczał na religię i etykę, do średniej wlicza się obie oceny. 

5. Informację o kandydatach do stypendiów, dyrektor szkoły przekazuje do Wydziału 
Edukacji w terminie ustalonym przez organ prowadzący. 

6. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie 
(semestrze) w formie gotówkowej, w miejscu i terminie wskazanym przez dyrektora 
szkoły, nie później niż odpowiednio do końca marca i sierpnia. 

7. Poglądowy wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
8. Uczeń traci prawo do stypendium, w przypadku otrzymania jakiejkolwiek kary 

przewidzianej w statucie szkoły w semestrze, w którym następuje przyznanie stypendium 
motywacyjnego. 



§ 3 
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

 
1. Stypendia za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnił wszystkie z poniżej 

wymienionych warunków: 
a) został klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w semestrze 

poprzedzającym złożenie wniosku, 
b) posiada conajmniej dobrą ocenę zachowania (dotyczy szkół, w których 

występuje ocena zachowania), 
c) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, odpowiednio dla 

uczniów: 
- szkół podstawowych 5,3; 
- liceum ogólnokształcące 5,0; 
- technikum, szkoła policealna 4,75; 
- branżowa szkoła I i II stopnia 4,2. 
 

§ 4 
STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który posiada 

conajmniej dobrą ocenę zachowania (dotyczy szkół, w których występuje ocena 
zachowania), pozytywne oceny okresowe (semestralne) z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz osiągnął w okresie (semestrze) poprzedzającym złożenie wniosku  
o przyznanie stypendium wysokie wyniki we współzawodnictwie międzyszkolnym,  
a w szczególności: 

a) zajął miejsca od 1 do 8 w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, 
Pucharze Świata, Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, 

b) zajął miejsca od 1 do 8 w Mistrzostwach Polski w kategoriach junior młodszy, 
junior lub młodzieżowiec, 

c) zajął miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzika (kadet), 
d) uczestniczył w zawodach międzynarodowych jako reprezentant kadry 

narodowej, 
e) reprezentuje barwy klubowe w rozgrywkach centralnych w zespołowych 

grach sportowych, 
f) zajął miejsca od 1 do 3 w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży 

 
                                             § 5 
 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2019 r. uchwałą Rady Pedagogicznej 
nr 9 zarządzenie nr 8.



 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE / OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE1 
 
Zgodnie z art. 90g ust. 8 ustawy o systemie oświaty, wnoszę o przyznanie stypendium dla:  
 
I. Dane osobowe kandydata:  
1. imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………. 
2. data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………. 
3. adres zamieszkania ……………………………………………………………………………...............  
4. nazwa szkoły, klasa ………………………………………………………………………………………. 
5. PESEL ……………………………………………………………………………………………………… 
II. Średnia ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 
 
Średnia ocen:…………… 
Ocena zachowania……………………………………………………………. 

 
III. Dotychczasowe osiągnięcia sportowe, uzyskane wyniki we współzawodnictwie w okresie 
(semestrze) poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 
……………………………………...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
IV  Opinia wychowawcy klasy ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...  
V. Wnioskujący:  
1. imię i nazwisko wychowawcy……………………………………………………………………............. 
 
VI. Załączniki:  
1.………………………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………..    ……………………………………..  
        (miejscowość, data)                 (podpis wychowawcy klasy)  
 

VII. Opinia Szkolnej Komisji Stypendialnej:  
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpisy Szkolnej Komisji Stypendialnej:  
1. …………………………………………….  
2. …………………………………………….  
3. …………………………………………….  
 
Decyzja dyrektora ……………………….. z dnia ………………………o przyznaniu / nie przyznaniu 
stypendium za wyniki w nauce / za osiągnięcia sportowe w wysokości ……………..………………zł. 
 
 
 

……………………………………………… 
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)  
 
 

1
niepotrzebne skreślić 


