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        Załącznik do uchwały 15/2014/2015 
Rady Pedagogicznej ZS w  Widuchowej  
z dnia 29 września 2014 r. 
 

 
REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 
ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

W ZESPOLE  SZKÓŁ W WIDUCHOWEJ 
 
Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 
 

§ 1. 
Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla 
uczniów Zespołu Szkół w Widuchowej zwanym dalej regulaminem mowa jest o: 
stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne za wyniki w nauce lub wybitne 
osiągnięcia sportowe uzyskane w zawodach międzyszkolnych ujętych w kalendarzu 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie i organizowanych przez 
MOS w Gryfinie, WSZS w Szczecinie, Zarząd Główny SZS. 
szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół w Widuchowej 
komisję – rozumie się Komisję Stypendialną, 
radzie pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w 
Widuchowej, 
radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców Zespołu Szkół w Widuchowej, 
samorządzie uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół w Widuchowej, 
dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej. 
 

§ 2. 
Szkoła udziela Uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
 

§ 3. 
1. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy kieruje do komisji 
stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 
2. Wniosek powinien być złożony do komisji w przeciągu jednego tygodnia od 
posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej śródroczne lub końcoworoczne wyniki 
nauczania. 

§ 4. 
Wręczenie stypendium odbywa się podczas apelu podsumowującego śródroczne wyniki 
w nauce lub na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
 

§ 5. 
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnił 
następujące wymagania:  
         -  uzyskał w wyniku klasyfikacji średnią ocenę: co najmniej  4,75  w Szkole 
Podstawowej i co najmniej 4,50 bez oceny dopuszczającej w Gimnazjum. 
         -  otrzymał co najmniej dobrą ocenę  zachowania 
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnił 
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następujące wymagania :  
 a) we współzawodnictwie sportowym  indywidualnym reprezentując barwy szkoły : 
 - brał udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim 
- uzyskał w wyniku klasyfikacji oceny co najmniej  dopuszczające oraz otrzymał co 
najmniej   dobrą ocenę  z zachowania  
- cechował się postawą „fair play” we współzawodnictwie  
 
     b) we współzawodnictwie sportowym zespołowym reprezentując barwy szkoły : 
 - brał udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim 
 - uzyskał w wyniku klasyfikacji oceny co najmniej  dopuszczające oraz otrzymał co 
najmniej dobrą ocenę  z zachowania  
- cechował się postawą „fair play” we współzawodnictwie  
 

§ 6. 
1. Wysokość stypendium ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji i rady 
pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w ramach 
środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły. 
2. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której 
mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych. 
3. Wysokość stypendium uzależniona jest od średniej ocen uzyskanej przez ucznia 
szkoły podstawowej: 
- dla średniej 4,75  i powyżej – do 60% maksymalnej wysokości stypendium ustalonego 
przez dyrektora, 
- dla średniej  4,90 i powyżej – do 80% maksymalnej wysokości stypendium ustalonego 
przez dyrektora, 
- dla średniej  5,00 i powyżej – do 100% maksymalnej wysokości stypendium ustalonego 
przez dyrektora. 
4. Wysokość stypendium uzależniona jest od średniej ocen uzyskanej przez ucznia 
gimnazjum:  
– dla średniej 4,50 i powyżej bez oceny dopuszczającej do 80% maksymalnej wysokości 
stypendium ustalonego przez dyrektora, 
- dla średniej 4,75 i powyżej – do 100% maksymalnej kwoty stypendium ustalonego 
przez dyrektora” 
 

§ 7. 
1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo             
i nie częściej niż dwa razy w roku szkolnym. 
2. Stypendium wypłaca się jednorazowo w okresie  następującym po okresie, w którym 
uczeń spełnił warunki określone w niniejszym regulaminie. 
 

§ 8. 
1. Stypendium może być przyznawane uczniom szkoły podstawowej z klas IV – VI i 
gimnazjum z klas I - III. 
2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom 
klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia 
pierwszego okresu nauki. 
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§ 9. 
Kandydata do stypendium typuje komisja powołana przez dyrektora. W skład  Komisji 
Stypendialnej wchodzą : 
 – pedagog szkolny jako przewodniczący  
  - co najmniej 2 nauczycieli. 
 

§ 10. 
Kandydatów do stypendiów przedstawionych przez Komisję po zaopiniowaniu przez 
Radę Pedagogiczną zatwierdza Dyrektor.  
 

§ 11. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2014r 
 
 
 
 
 
 
 


