
 

Załącznik nr 1 

                                         do Zarządzenia 23/2020/2021 

Dyrektora ZSO w Wydminach 

z dnia 24.06.2021 r.  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI  

W NAUCE I W SPORCIE 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 

Regulamin opracowany w oparciu o art. 90 b, g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)  

 

§1. 

Stypendia udzielane są ze środków budżetu Gminy Wydminy, a ich wysokość ustalana 

jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Gminy Wydminy w planie finansowym. 

§2. 

Szkoła może udzielać uczniowi stypendium za: 

1) wyniki w nauce; 

2) szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 

3) szczególne osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim. 

§3. 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi nie wcześniej, niż po 

ukończeniu pierwszego semestru nauki: 

1) w klasie czwartej Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego; 

2) w klasie pierwszej Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. 

§4. 

Stypendium za wyniki w sporcie (minimum 30 punktów wg Tabeli z załącznika nr 2) 

oraz za szczególne osiągnięcia w olimpiadach  i konkursach przedmiotowych może 

być przyznawane uczniowi po pierwszym semestrze nauki w szkole. 

§5. 

Wniosek o przyznanie stypendium przedkłada Komisji Stypendialnej po zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną, nie później niż na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej: 

1) wychowawca klasy –  stypendium za wyniki w nauce; 

2) opiekun olimpijczyka –  stypendium za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i 

konkursach przedmiotowych; 

3) trener ucznia – stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe. 



§6. 

Komisja stypendialna wyraża opinię i przekazuje wniosek stypendialny Dyrektorowi. 

§7. 

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor. 

§8. 

Wręczenie stypendium za wyniki w nauce i sporcie odbywa się podczas uroczystej 

akademii podsumowującej I semestr lub na zakończenie roku szkolnego. 

§9. 

Kwotę stypendium określa w rozporządzeniu Dyrektor szkoły (na podstawie art. 6 ust.2 

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), w ramach 

środków przyznanych przez organ prowadzący, zgodnie z tabelą: 

 

 
 

Stypendium za wyniki w 
nauce  

Stypendium za osiągnięcia 
naukowe i sportowe 

Typ szkoły Klasa Od 5,00 – 
5,59 
(zachowanie 
minimum 
dobre) 
 

Od 5,60 – 
6,00 
(zachowanie 
minimum 
dobre) 

Naukowe 
(zachowanie 

minimum dobre, 
średnia ocen min. 

4,0) 

Sportowe 
(zachowanie 

minimum 
dobre, 
średnia 
ocen 

min.4,0) 
Finalista  Laureat 

Szkoła 
podst. 
 

IV –  VI 80 % 100 %  
150 % 

 
200 % 

80 % 

VII – VIII 100 % 150 % 100 % 

Liceum 
 

I – IV 100 % 200 % 150 % 200 % 150 % 

 

§10. 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

1) otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły; 

2) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub toczy się przeciwko niemu 

postępowanie na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 

§11. 

W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium powołuje się komisję 

stypendialną w składzie: 

1) przewodniczący: pedagog szkolny; 

2) członkowie: 

a) opiekun samorządu uczniowskiego SP, 



b) opiekun samorządu uczniowskiego SLO, 

c) przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.  

 

§12. 

Wzór wniosku stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

§13. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

 

Wydminy, …………………………….                       ………………………………………… 

podpis Dyrektora                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE  

LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko  

wychowawcy/opiekuna olimpijczyka/trenera* 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………      

Klasa: ………. 

Rok szkolny ………………….. 

Semestr pierwszy / drugi*  

Typ szkoły: szkoła podstawowa/liceum* 

 

Wniosek o przyznanie stypendium za:  

* Wyniki  
w nauce 
 
 

 
Średnia ocen ……………………….. 
 
Zachowanie ………………………….. 

* 
 

Wyniki 
naukowe 

Krótki opis szczególnego osiągnięcia (olimpiada naukowa, 
konkurs kuratoryjny, miejsce, ranga): 
 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
Średnia ocen …………………………….. 
 
Zachowanie ………………………………. 
 



* 
 

Wyniki  
w sporcie 

Krótki opis osiągnięcia sportowego (dyscyplina, turniej, etap, 
miejsce, ranga): 
 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Liczba punktów wg załącznika nr 2………………………….. 

Średnia ocen …………………………….. 

Zachowanie ………………………………. 
 

 

Podpis wnioskującego    …………………………………………….. 

Miejscowość, data ……………………………… 

 

Opinia Szkolnej Komisji Stypendialnej  

Wyrażamy pozytywną / negatywną* opinię.  

Ewentualne uwagi: 

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

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

Podpisy członków Komisji:  

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………..……… 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data ……………………………………………………… 

 

Decyzja dyrektora Szkoły 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przyznanie Stypendium.   

Podpis dyrektora Szkoły:………………………………………………. 

Miejscowość, data ……………………………………………………… 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Punktacja do stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

Indywidualnie Ilość pkt do 
stypendium 

Zespołowo Ilość pkt do 
stypendium 

I – III miejsce na etapie 
powiatowym 

3 I – III miejsce na etapie 
powiatowym 

3 

Udział na etapie 
rejonowym  

3 

I – III miejsce na etapie 
rejonowym 

4 

Udział w etapie 
wojewódzkim  

5 Udział w etapie 
wojewódzkim  

5 

II – III miejsce w etapie 
wojewódzkim  

8 II – III miejsce w etapie 
wojewódzkim  

8 

I miejsce w etapie 
wojewódzkim 

10 I miejsce w etapie 
wojewódzkim 

10 

Udział w etapie 
ogólnopolskim  

12 Udział w etapie 
ogólnopolskim 

12 

II – III miejsce w etapie 
ogólnopolskim  

15 II – III miejsce w etapie 
ogólnopolskim 

15 

I miejsce w etapie 
ogólnopolskim 

20 I miejsce w etapie 
ogólnopolskim 

20 

Suma  73 punkty  80 punktów 

 

 

 

 


