
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce  
lub za osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Elektronicznych  
i Informatycznych w Sosnowcu 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwane dalej 
stypendium, jest świadczeniem materialnym o charakterze 
motywacyjnym przyznawanym przez dyrektora szkoły. 

2. Stypendium, o którym mowa w pkt.1, przyznaje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych 
przez organ prowadzący szkołę. 

3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał 
średnią ocen co najmniej 4,7 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania         
w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym 
przyznaje się stypendium lub podsumowującą cały rok szkolny.  

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu                       
co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania           
w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym 
przyznaje się to stypendium lub podsumowującą cały rok szkolny.  
 

5. W przypadku kandydatów ubiegających się o stypendium za wyniki                
w nauce, którzy uzyskali taką samą średnią ocen, decydują kryteria                  
w następującej kolejności: 

- wyższa ocena zachowania, 

- udział w większej liczbie konkursów na szczeblu co najmniej szkolnym 
i powiatowym, 

- działania podejmowane przez ucznia w zakresie reprezentowania 
społeczności klasowej i szkolnej. 

6. W przypadku kandydatów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia 
sportowe uwzględnia się przede wszystkim: 

- wyniki współzawodnictwa indywidualnego lub zespołowego 
odpowiednio na szczeblu kraju, rejonu, województwa, powiatu, miasta,, 

- ilości zawodów sportowych, w których uczeń reprezentował szkołę,, 

- ocenę zachowania ucznia. 



-średnia ocen (stanowi ostateczne kryterium przyznania stypendium              
w przypadku dużej ilości kandydatów ) 

7. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują imienny wykaz uczniów 
wraz z informacją o ich osiągnięciach sportowych i przekazują listę                  
w formie pisemnej wychowawcy klasy najpóźniej na dzień przed 
ostatecznym wystawianiem śródrocznych/ rocznych ocen zachowania. 
 

8. W przypadku kandydatów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia  

w nauce oraz sportowe uwzględnia się wymagania łącznie pkt.5 i pkt.6.           
W przypadku w/w kandydatów wysokość stypendium jest do 25 % wyższa 
w stosunku do pozostałych, jednak nieprzekraczająca dwukrotności 
kwoty, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie wysokości dochodu 
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania 
się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. 

 
9. Stypendium, przyznaje się po otrzymaniu środków finansowych 

przekazanych przez organ prowadzący przez szkołę. Stypendium przyznaje 
się nie wcześniej, niż po pierwszym semestrze nauki lub po zakończeniu 
nauki jako podsumowanie dwóch semestrów w danym typie szkoły. 

 
10. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną w składzie: 

- Wicedyrektor – przewodniczący 
- Pedagog (psycholog) 
- Przewodniczący zespołów: 
- Wychowawczego 
- Nauczycieli WF 

          - Nauczyciele reprezentujący wychowawców poszczególnych poziomów                
klas I, II, III, IV gimnazjum i technikum 

11.  Zasady pracy komisji stypendialnej: 

- na posiedzeniu komisji Przewodniczący przedstawia kandydatów              
na stypendystów na podstawie zgłoszonych wniosków, 

- komisja ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez 
wnioskodawcę we wniosku informacje, będące w jej posiadaniu, 

- komisja może zwrócić się do innych osób, instytucji o informacje, 
które uwzględni w swojej opinii, 

- kolejność na liście stypendystów jest ustalona przez członków komisji, 
a ostateczny wynik jest zatwierdzony przez komisję w formie 
głosowania zwykłą większością głosów, 



-ilość pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków zależy od 
wysokości środków przekazanych przez organ prowadzący szkołę, 

o komisja przekazuje wnioski wraz ze swoją opinią dyrektorowi 
szkoły. 

o posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane, 

12.  Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii  
komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej, 

 
13. Postanowienia końcowe: 

o stypendium nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w Dz. U.           

z 2015 r. poz. 1238 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo 
dochodu osoby uczącej się stanowiącej podstawę ubiegania się           
o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości 
świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, 

o Średnią ocen ustala powyższy regulamin pkt. 3 
o Komisja stypendialna na posiedzeniu ma prawo do wnoszenia 

zmian w odniesieniu do kryteriów punktu 3 przyznawania 
stypendium za wyniki w nauce (w przypadku braku kandydatów, 
którzy spełnialiby określone w regulaminie kryteria).  

o Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do 
komisji stypendialnej w terminie najpóźniej na 7 dni przed 
posiedzeniem komisji stypendialnej, 

o W szkole gromadzona jest dokumentacja związana z przyznaniem 
stypendium o charakterze motywacyjnym, 

o wzory wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za 
osiągnięcia sportowe, a także wzory decyzji o ich przyznaniu, 
stanowią załączniki nr 1,2,3 i 4 do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1                                                                                                                                              …….……………………. 
(miejscowość, data) 

                                           

                                            Komisja Stypendialna 
 

W Zespole Szkół Elektronicznych 
 

I Informatycznych w Sosnowcu  

 
Wniosek 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………........................................................................... 

Imiona rodziców:…………………………………………………………………................................................................................. 

Adres zamieszkania:……………………………………..……………………….................................................................................. 

……………………………………..………………………..…………………….............................................................. 

W semestrze/rok szkolny ………….…………………uczeń klasy………………………............................................................ 

Uzyskał: 

Średnią ocen: ……………………..………………………..…………………….............................................................................. 

Ocenę zachowania: ……………..………………………..……………………............................................................................. 

Ponadto uczeń brał udział w konkursach i olimpiadach tj.: 

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

-podejmował działania w zakresie reprezentowania społeczności klasowej i szkolnej tj.: 

.……………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………..…………………….................... 

                                                                           .……..…………………………………………………………………….……  

                                                                                           (czytelny podpis wychowawcy)  
 

 
 

 
Decyzja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce 

 
Zgodnie z art. 90g ust 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572 i nr 273, poz. 2703 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i komisji 
stypendialnej, uczniowi …………………………………………………………………………klasy………………………  

 
przyznaję stypendium za wyniki w nauce 

 
w wysokości ...................................zł(słownie) ………................................................................................ 
stypendium zostanie wypłacone na konto wskazane  przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. 
 

 
 

/podpis dyrektora szkoły/ 
........................................................ 
             (miejscowość i data) 

 



Załącznik nr 2                                                                                                                ……………………………… 
                                                                                                                                                                          (miejscowość, data) 
 

Komisja Stypendialna 
 

W Zespole Szkół Elektronicznych 
 

I Informatycznych w Sosnowcu  
 

Wniosek 
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 
 

 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………. 
Imiona rodziców:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania:……………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………..………………………..……………………………………………………………………… 
W semestrze /roku szkolnym………….……… ...…..……….uczeń klasy………………………………………………......... 
Uzyskał: 
 
Średnią ocen: ……………………..………………………..……………………………………………………………………….. 
Ocenę zachowania: ……………..………………………..……………………………………………………………………… 
 
oraz następujące wyniki we współzawodnictwie sportowym (opisać osiągnięcia): 
……………..………………………..……………………..……………..………………………..……………………..……………….…………..
…………..……………………..……………..………………………..……………………..………....................................................  
……..………………………………………………. …….………….….……..…………………………………………………………………....… 
 
 
 
……………………………………………………………………                                                                               ……………………………………………………… 
(podpis nauczyciela wychowania fizycznego)                                                                                   (czytelny podpis wychowawcy)  
 
 
 

Decyzja o przyznaniu stypendium za osiągnięcia sportowe 

 
Zgodnie z art. 90g ust 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572 i nr 273, poz. 2703 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i komisji stypendialnej, 
uczniowi …………………………………………………………………………klasy………………………  

 
przyznaję stypendium za osiągnięcia sportowe 

 
w wysokości ...................................zł (słownie) ………............................................................................................ 
stypendium zostanie wypłacone na konto wskazane  przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. 
 
 
 

 
/podpis dyrektora szkoły/    

........................................................ 
              (miejscowość i data) 

 
 



 
 
Załącznik nr 3 
 

Decyzja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

 
Zgodnie z art. 90g ust 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572 i nr 273, poz. 2703 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i komisji stypendialnej, 
uczniowi………………………………………………………………………………………. Klasy…………………………………………………………….. 

 
przyznaję stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

 
w wysokości ...................................zł (słownie)............................................................... 
 
 
stypendium zostanie wypłacone na konto wskazane  przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. 
 
 
 
 
........................................................ 
             (miejscowość i data) 

 (podpis Dyrektora Szkoły) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


