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REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE  

LUB   ZA OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE   

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH 

W RADOMIU 
 

 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 

ogłoszono dnia 8 sierpnia 2019 r. 
obowiązuje od dnia 25 października 1991 r. 

historia od dnia 21 czerwca 1996 r. 

 

 

§ 1 

 

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub  za osiągnięcia sportowe, 

zwane dalej stypendium, jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym przyznawanym przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 2 

 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który: 

1. uzyskał wysoką średnią  

2. co najmniej  dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze), 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi który: 

1. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

2. co najmniej  dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze), 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

 

§ 3 

 

1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń 

może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu 

(semestru) nauki w danym typie szkoły . 

 

§ 4 

 

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

sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje 

wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły. 

 

 

 

 

§5 
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1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń technikum i zasadniczej  

szkoły zawodowej, który spełnia następujące kryteria: 

a. Uczeń technikum: 

- uzyskał średnią ocen za wyniki w nauce nie niższą niż 4,5 

- otrzymał co najmniej  dobrą ocenę z zachowania 

b. Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej 

- uzyskał średnią ocen za wyniki w nauce nie niższą niż 4,0 

- otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania 

 

§ 6 

 

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

a) otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego, 

b) z zachowania otrzymał co najmniej ocenę  dobrą, 

c) uzyskał udokumentowane wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu co najmniej  międzyszkolnym, 

d) osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w dyscyplinach 

sportowych wyszczególnionych i zgłoszonych przez szkołę w SZS. 

 

§ 7 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć  

kwoty stanowiącej dwukrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 

dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

§ 8 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe lub osiągnięcia wypłaca 

się jednorazowo w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił 

warunki określone w § 5 lub § 6 lub § 7. 

§ 9 

1. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej. 

2. Kwota stypendium jest obliczana i stopniowana procentowo w zależności od 

średniej ocen. 

 

a) Technikum:   

Stopniowanie wg. Średniej ocen: 

4,8 i powyżej 

4,6 – 4,7 

4,5 
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b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 

 

Stopniowanie wg. Średniej ocen: 

4,6 i powyżej 

4,5 – 4,3 

4,2 – 4,0 

 

§ 10 

 

1. Wniosek wypełniony w oparciu o wyniki klasyfikacji śródrocznej / rocznej  

     o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy/ nauczyciel do komisji 

     w terminie: 

- w dniu  Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej za semestr II 

- do 15 stycznia za semestr I 

2. Przewiduje się rozpatrywanie wniosków w dwutygodniowym terminie, 

począwszy od daty kończącej termin składania wniosków. 

3. O przyznanym stypendium uczeń informowany jest przez dziennik elektroniczny 

Librus, wychowawcę klasy lub pedagoga, psychologa szkolnego. 

4. Stypendium motywacyjne jest wypłacane na osobiste konto ucznia lub w kasie 

szkoły. 

 

§ 11 

 

1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe powołuje się komisję stypendialną w składzie:  

- przewodniczący - Dyrektor Szkoły  

- członkowie komisji:  

a) pedagog i psycholog szkolny 

b) przedstawiciel rady pedagogicznej 

c) opiekun samorządu szkolnego 

d) przewodniczący samorządu uczniowskiego 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 wrzesień 2019 roku. 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną i samorząd 

uczniowski w dniu 25 września 2019r. 


