Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i artystyczne
w Zespole Szkół w Lipianach
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniająca wszystkie wytyczne
dotyczące warunków przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
dla uczniów szkół podstawowych (rozdział 8a- „ Pomoc materialna dla uczniów”)

§1
Postanowienia ogólne
1. Stypendium jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen w półroczu poprzedzającym to, w którym przyznaje się stypendium, a
stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym.
3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i artystyczne przyznaje
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych
środków budżetowych oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną oraz wyznacza przewodniczącego.
5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i artystyczne jest wypłacane
raz w półroczu.
6. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i artystyczne,
uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w
danym typie szkoły.
7. Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom klas nauczania
zintegrowanego oraz uczniom klasy czwartej szkoły podstawowej, do ukończenia
pierwszego półrocza nauki.
8. Stypendium za osiągnięcia sportowe i artystyczne nie przyznaje się uczniom klas
edukacji wczesnoszkolnej.
9. Dyrektor szkoły wnioskuje do burmistrza Lipian o przyznanie stypendium naukowego
dla abiturienta, który najlepiej zdał egzamin maturalny

§2
Warunki i procedura udzielania stypendium.
Kryteria wewnątrzszkolne
1. Stypendium naukowe może być przyznane uczniowi, który przejawia szczególne
zainteresowania w takich dziedzinach jak: informatyka, przedmioty przyrodnicze,
matematyka, historia, język polski i języki obce a ponadto obowiązkowo:
 osiągnął średnią ocen minimum 4,75 liceum ogólnokształcącym
 osiągnął średnia ocen co najmniej 5,00 w gimnazjum i szkole podstawowej
 uzyskał ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą
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● otrzymał ocenę celującą z przedmiotu objętego zainteresowaniem lub:
 uczestniczy w pozaszkolnych konkursach (zawodach), reprezentuje szkołę w
konkursach z tej dziedziny i uzyskuje w nich wyróżnienia i nagrody
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:
a) przynajmniej dwukrotnie uczestniczył w międzyszkolnych zawodach sportowych i
choć raz zajął w nich 1 mc.
b) wykazuje cechy dobrego sportowca poprzez chęć uczestnictwa w zawodach, wolę
walki, postawę fair play, właściwe zachowanie na zawodach oraz ocenę co najmniej
bardzo dobrą z zachowania a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen
niższych niż dostateczne.
Stypendium artystyczne może być przyznane uczniowi, który przejawia szczególne
zainteresowania w takich dziedzinach jak: plastyka, muzyka, taniec, zajęcia teatralne
(lub inne zajęcia artystyczne), prezentuje swoje osiągnięcia na forum szkoły i
reprezentuje szkołę w konkursach, wydarzeniach objętych zainteresowaniem.
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:
 pali papierosy
 spożywa alkohol i inne środki odurzające
 otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły
Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i
artystyczne składa wychowawca klasy, nauczyciele wychowania fizycznego- do
komisji stypendialnej (załącznik nr1bądź załącznik nr 2)
Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi (załącznik nr3-protokół)
Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i
artystyczne, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
§3

Postanowienia końcowe
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i artystyczne jest wypłacane
jeden raz w półroczu
2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę
3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i artystyczne przyznaje
dyrektor szkoły, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez
organ prowadzący w wysokości zgodnej z rozporządzeniem
4. Uczeń może otrzymać tylko jeden rodzaj stypendium. Jeżeli uczeń kwalifikuje się na
stypendium naukowe i sportowe, bądź naukowe i artystyczne może mieć kwotę
stypendium zwiększoną o 30 %
5. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym stypendium otrzymują
uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen
6. W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen,
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują
uczniowie klas programowo najwyższych
7. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe i artystyczne podawane będą do publicznej wiadomości
8. W przypadkach szczególnych, których regulamin nie przewiduje decyzję podejmuje
Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej.

Załącznik nr1
Lipiany, dnia……………………………………

Komisja Stypendialna
Zespół Szkół w Lipianach

Wniosek o przyznanie stypendium
za wyniki w nauce
Na podstawie art. 90g ust.8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wnioskuję o przyznanie stypendium
za wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe* dla ucznia:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………….................................................
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ulica ……………………………………… nr domu…………………
kod pocztowy …………………………….miejscowość ……………………………………
W okresie……………………………………….uczeń klasy ……………………….uzyskał:
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

średnia ocen: ……………………….ocena zachowania: ………………………………..
dodatkowo spełnia jeden z wymienionych kryteriów:
1) ocena celująca z przedmiotu objętego zainteresowaniem .............................................
lub
2) osiąga sukcesy w dziedzinie zainteresowań…………..................................................

…………………………………...
(podpis wychowawcy klasowego)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr2

Lipiany, dnia……………………………………

Komisja Stypendialna
Zespół Szkół w Lipianach

Wniosek o przyznanie stypendium
za osiągnięcia sportowe lub artystyczne
Na podstawie art. 90g ust.8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wnioskuję o przyznanie stypendium
za wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe* dla ucznia:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………….................................................
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ulica ……………………………………… nr domu…………………
kod pocztowy …………………………….miejscowość ……………………………………
W okresie……………………………………….uczeń klasy ……………………………….
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

nie ma ocen dopuszczających, ocena zachowania …………………………………………
oraz uzyskał następujące osiągnięcia: ………………………………………………………

…………………………………...
(podpis wychowawcy klasowego)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
Lipiany, dnia……………………………………

Decyzja Komisji Stypendialnej
Komisja w składzie: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
po rozpatrzeniu wniosków na posiedzeniu w dniu ………………………………
proponuje przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe*, następującym
uczniom:
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Osiągnięcie/średnia ocen

Podpisy komisji: …………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Uwagi

