REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W SKIERNIEWICACH
§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
wojewódzkim.
3. Uczeń ma prawo tylko do jednej formy stypendium.
4. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych.
5. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną oraz wyznacza przewodniczącego.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz
w półroczu.
7. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, uczeń może
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w danym
typie szkoły.

§2
Warunki i procedura udzielania stypendium
Kryteria wewnątrzszkolne
1. Stypendium naukowe może być przyznane uczniowi, który:
a. osiągnął średnią ocen minimum 4,50,
b. uczestniczył w ostatnim etapie (najwyższym) olimpiad i konkursów
przedmiotowych uzyskując tytuł finalisty lub laureata olimpiady
przedmiotowej.
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który zajął I, II
lub III miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
wojewódzkim. Wielokrotnie reprezentował szkołę, wykazuje cechy dobrego
sportowca poprzez chęć uczestnictwa w zawodach, wolę walki, postawę fair play,
właściwe zachowanie na zawodach, nie posiada ocen niedostatecznych oraz osiągnął
średnią ocen co najmniej 3,5.
3. Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium naukowego lub sportowego jest
uzyskanie oceny zachowania co najmniej dobrej.
4. Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:

5.
6.
7.

8.
9.

a. pali papierosy,
b. spożywa alkohol i inne środki odurzające,
c. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.
Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy,
natomiast za osiągnięcia sportowe nauczyciel wychowania fizycznego.
Wnioski składane są do komisji stypendialnej.
Wnioski należy składać w formie określonej w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu w dniu posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej za osiągnięcia
w pierwszym i drugim półroczu.
Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi (załącznik nr2 - protokół).
Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§3
Postanowienia końcowe
1) Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane jeden raz
w okresie.
2) Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
i rady pedagogicznej.
3) Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.
4) W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa
liczbę stypendiów określonych planem finansowym stypendium otrzymują uczniowie,
którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.
5) W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen,
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują
uczniowie biorący udział w konkursach pozaszkolnych i uzyskujący nagrody i
wyróżnienia.
6) Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe podawane będą do publicznej wiadomości.
7) W przypadkach szczególnych, których regulamin nie przewiduje decyzję podejmuje
Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Załącznik nr1
Skierniewice, dnia……………………

Komisja Stypendialna
Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach

Wniosek o przyznanie stypendium
za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe*
Na podstawie art. 90g ust.8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/
osiągnięcia sportowe* dla ucznia/uczennicy:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………….............................................
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ulica ……………………………………… nr domu………………...
kod pocztowy ……………………………. miejscowość ………………………………….
W okresie ………………………………………. uczeń/uczennica klasy ……….uzyskał/ła:
(wskazać okres uprawniający do stypendium)
Średnia ocen: ………………………Ocena zachowania: …….……………………………
oraz spełnia przynajmniej jedno z trzech kryteriów: ……………………….........................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
……………………………….
podpis wychowawcy

Załącznik nr 2
Skierniewice, 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

Uwagi

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

