
Regulamin przyznawania stypendium  
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

 

Rozdział I 
Cele przyznania stypendium. 

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje 
najwaŜniejsze zadania uznają uzyskiwanie jak najwyŜszych wyników w nauce lub sporcie. 

2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania 
swoich zdolności. 

3. Stypendium jest forma motywacji uczniów do osiągania jak najwyŜszych wyników w nauce 
lub rywalizacji sportowej. 

 
 

Rozdział II 
Zasady przyznania stypendium 

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskane 
w poprzednim roku szkolnym przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki: 

Uczniowie liceum 
 

a) są laureatami lub finalistami centralnych olimpiad i konkursów 
przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS 
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 200 r. 
nr 13, poz. 125)  
lub są laureatami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

b)  posiadają co najmniej ocenę bardzo dobra z zachowania 
 

Uczniowie  gimnazjum 
 

a) są laureatami lub finalistami kuratoryjnych konkursów 
przedmiotowych 

 lub są laureatami diecezjalnych konkursów religijnych 
 

b) posiadają co najmniej ocenę bardzo dobra z zachowania 
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane 

w poprzednim roku szkolnym przysługuje uczniom którzy: 
a) w konkursach indywidualnych zdobyli medale w ogólnopolskich 

zawodach sportowych lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych 
zawodach 

b) posiadają co najmniej ocenę bardzo dobra z zachowania 
3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne uzyskane 

w poprzednim roku szkolnym przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki: 

a) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach 
i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, 
przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego. 

b) posiadają co najmniej ocenę bardzo dobra z zachowania 
 



 

Rozdział III 
Tryb ubiegania się o stypendium 

1. Z wnioskiem o stypendium mogą występować: 
a) Uczniowie bądź rodzice (prawni opiekunowie) do Rady Rodziców 

za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
b) Do wniosku naleŜy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących 

na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne. (wzór wniosku 
w załączeniu.) 

 
 

2. Wnioski naleŜy składać do 30 września w sekretariacie szkoły. 
3. Stypendium przydziela prezydium Rady Rodziców (w składzie 2/3) po zasięgnięciu 

opinii dyrektora szkoły na okres 10 miesięcy. 
4. Stypendium będzie wypłacane do 15 kaŜdego miesiąca. 
5. Utrata statusu ucznia szkoły powoduje utratę przyznanego stypendium. 
6. Uczeń moŜe stracić prawo do stypendium w sytuacji zastosowania wobec niego kary 

przewidzianej w statucie szkoły. 
 
 

Postanowienia końcowe 
1. Posiedzenia komisji są protokołowane. 
2. Wysokość stypendium ustala prezydium Rady Rodziców wg corocznie ustalonego 

preliminarza wydatków Rady Rodziców. 
3. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 
 
 
 



Załącznik do Regulaminu 
przyznawania stypendium  

 
 
 

Wnioskodawca      data ……………………………………. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 

Wniosek 
 

O przyznanie stypendium za osiągnięcia ………………………… 
      (wpisać odpowiednio: naukowe, sportowe, artystyczne) 

 
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………… 
2. Data urodzenia …………………………………………………………………… 
3. Adres zamieszkania……………………………………………………………….. 
4. Klasa………………………………………………………………. 
5. Telefon kontaktowy ……………………………. 
6. Prawni opiekunowie ……………………………………………………………….. 
7. Ocena zachowania ucznia w poprzednim roku szkolnym potwierdzona przez wychowawcę 
Ocena……………….…………………………………………………………..…………………
podpis wychowawcy……………………………………………………………………… 
8. Nauczyciel przygotowujący ……………………………………………………………….. 

 
9. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium za rok szkolny  ……………... 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
          ………………………… 
          podpis wnioskodawcy 



 
 
 
 
Opinia dyrektora szkoły:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Decyzja Rady Rodziców: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 


