
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej  

MKS Zagłębie Lubin 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 
ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

 

Na podstawie art. 90c ust. 3 oraz art. 90g ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2198, 2203 i 2361) wprowadza się niniejszy regulamin zarządzeniem dyrektora szkoły.  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie 

edukacji uczniów zdolnych, są:  

a) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.  

2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, w ramach 

środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.  

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:  

a) pedagog szkoły jako przewodniczący, 

b) przedstawiciel wychowawców, 

c) przedstawiciel nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

§ 2 

Warunki udzielania stypendium 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który w okresie za który przyznaje się 

stypendium uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

2. Średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium ustala komisja stypendialna szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

3. W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium za wyniki  

w nauce decydują w kolejności: 

a) sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach przedmiotowych i artystycznych 

na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,  

b) wyższa ocena zachowania, 

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który w okresie za który 

przyznaje się stypendium uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 

najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.  

 

§ 3 

Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa wychowawca 

klasy do komisji stypendialnej (załącznik nr 1).  

2. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. 

3. Na posiedzeniu komisji przewodniczący przedstawia kandydatów na stypendystów na podstawie 

zgłoszonych wniosków. 



4. Komisja Stypendialna opiniuje wnioski, typuje kandydatów do stypendium oraz sporządza protokół 

z posiedzenia.  

5. Komisja Stypendialna przekazuje wnioski wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

6. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel 

w budżecie szkoły  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie.  

2. Stypendyści, poza wypłatą stypendium, otrzymują okazjonalne listy gratulacyjne, które wręczane 

są w obecności uczniów szkoły.  

3. Wysokość i ilość przyznawanych stypendiów ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w kwocie 

zgodnej z ustawą.  

4. Stypendium przekazane zostanie na wskazane konto bankowe lub odebrane osobiście w kasie przez 

rodziców/prawnych opiekunów.  

5. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, dyrektor szkoły na wniosek 

rady pedagogicznej może wstrzymać wypłatę stypendium.  

6. Terminy składania wniosków o udzielenie stypendium:  

a) za I okres – dzień po terminie zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji 

śródrocznej, 

b) za II okres – dzień po terminie zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej.  

7. Termin wypłaty stypendium:  

a) za I okres - do 10 marca,  

b) za II okres - do 10 lipca.  

8. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę 

stypendiów wynikających z przewidzianych środków finansowych, stypendium w pierwszej 

kolejności  otrzymują uczniowie klasy programowo najwyższej.  

9. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

podawane będą do publicznej wiadomości. Akceptacja regulaminu przez rodziców /opiekunów 

prawnych/ oraz ich zgoda na przetwarzanie danych w związku ze stypendium, w tym podanie 

informacji do publicznej wiadomości, są warunkiem przyjęcia wniosku przez komisję stypendialną.  

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2018 r.  

 

  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=1#P1A6


Załącznik nr 1              Lubin, dn. ……………………….………….... 
 

 
 
Komisja Stypendialna 
NLO SMS Zagłębie Lubin 

 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

  
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2198, 2203 i 2361) wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 
dla ucznia: 
 

Imię i nazwisko:  

Klasa:  

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:   

Okres uprawniający do 

uzyskania stypendium: 

 

Ocena zachowania:  

Średnia za wyniki w nauce:  

Osiągnięcia sportowe:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

................................................. 
        Wychowawca klasy  

 


