
Regulamin 
udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga 
w Księżomierzu 

 
 
Regulamin opracowano na podstawie: 
 
1. art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t. ze zm.)  
2. Opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ZS w Księżomierzu. 
 

 
 
 
 

Art. 1. 
Stypendium za wyniki w nauce 

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce. 
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej, który 

uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00, w okresie (semestrze) poprzedzającym okres 
(semestr), w którym przyznaje się to stypendium.  

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi gimnazjum, który uzyskał 
średnią ocen co najmniej 5,00, w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w 
którym przyznaje się to stypendium.  

4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce, uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po 
ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz 
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

6. Wysokość stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej, wynosi: 
a) dla uczniów którzy uzyskali średnią ocen w przedziale: 5,00 – 5,20: 100,00,-złotych 
b) dla uczniów którzy uzyskali średnią ocen w przedziale: 5,21 – 5,49: 150,00,-złotych 
c) dla uczniów którzy uzyskali średnią ocen w przedziale: 5,50 – 6,00: 200,00,-złotych 

7. Wysokość stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum, dla uczniów, którzy uzyskali 
średnią ocen co najmniej 5,00 wynosi 200,00-złotych. 

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, wychowawca klasy składa do Komisji 
Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

 
Art. 2 

Stypendium za osiągnięcia sportowe 
 

1. Szkoła może udzielać stypendium za osiągnięcia sportowe. 
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał co 

najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze, za który udzielane jest stypendium. 
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej i 

gimnazjum, który uzyskał osiągnięcia sportowe o których mowa w ust 7, w okresie 
(semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 

4. Celem przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe jest: 
a. promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie 

uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w sporcie; 
b. nagradzanie za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich 

zdolności; 
c. motywowanie uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w  rywalizacji sportowej. 

5. O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej, 
niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej 
oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki. 
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7. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który: 

a. brał udział  we współzawodnictwie sportowym za szczeblu co najmniej powiatowym: 
za I - III miejsce – w wysokości: 80,00,- złotych 
za IV- VI miejsce - w wysokości: 60,00,- złotych 

b. brał udział  we współzawodnictwie sportowym za szczeblu co najmniej rejonowym: 
za I-V miejsce - w wysokości: 120,00,- złotych 
za VI- X miejsce - w wysokości: 100,00,- złotych 

c. brał udział w finałach mistrzostw województwa współzawodnictwa organizowanego 
przez Szkolny Związek Sportowy: 
za I -V miejsce - w wysokości: 200,00,- złotych 
za VI - X miejsce - w wysokości: 150,00,- złotych 

8. Uczeń otrzymuje stypendium sportowe jednorazowo w ciągu semestru, jeśli spełnia 
przynajmniej jedno z kryteriów, o których mowa w ust.7. Jeśli uczeń spełnia kilka spośród 
kryteriów, o których mowa w ust.7, Komisja Stypendialna bierze pod uwagę jedno 
najwyższe osiągnięcie sportowe.  

9. Kryteria, o których mowa w ust.7, dotyczą: zawodów drużynowych i zawodów 
indywidualnych. 

10. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe, nauczyciel wychowania 
fizycznego, składa do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 
dyrektorowi szkoły. 
 

Art.3 
Postanowienia ogólne 

 
1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną. 
2. Średnią ocen, o której mowa w Art. 1 ust 6 i 7, oraz kryteria o których mowa w Art. 2 ust 

7, ustala Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu 
Uczniowskiego. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie 
(semestrze), za semestr poprzedni, uczniom aktualnie uczęszczającym do danego typu 
szkoły, w której uczeń uzyskał uprawnienia do otrzymania danego typu stypendium. 

4. 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. Wysokość stypendium ustala dyrektor 
szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w 
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

Art. 4. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. Przy czym stypendia za wyniki w 

nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z jego brzmieniem zostaną przyznane uczniom za II 
semestr roku szkolnego 2015/2016. 

2. Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżomierzu w  
dniu 1 lipca 2016 roku. 

 

Księżomierz 1 lipca 2016r. 
dyrektor szkoły 
Krzysztof Wronka 

 
 
 
 
 

 


