
Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe dla uczniów Zespołu Szkół w Czeszowie. 
 

Na podstawie: rozdziału 8a, art.90c, ust.3, 90g ustawy z 16 grudnia 2004 roku o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz.U.nr281 z 2004 roku poz.2781 i nr 273 poz.2703) 

postanawia co następuje:  

 

§1. 
W  Zespole Szkół w Czeszowie tworzy się fundusz stypendialny z 

przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.  

 

§2. 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi , który uzyskał 

wysoką średnią ocen  i odpowiednio wysoką ocenę z zachowania w okresie 

poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. Stypendium za 

osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we  współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

powiatowym.  

 

Stypendium o którym mowa w §2 może zostać przyznane nie wcześniej niż po 

ukończeniu pierwszego semestru nauki. 

 

§3. 
 Stypendium za wyniki w nauce nie  udziela się uczniom klas I-III Szkoły 

Podstawowej oraz klasy IV do  ukończenia pierwszego okresu nauki.  

 

§4. 
Stypendium za wyniki sportowe nie udziela się uczniom klas I-III Szkoły 

Podstawowej.  

 

§5. 
Dyrektor Zespołu powołuje Komisję Stypendialną , która ustala średnią ocen w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Samorządem Uczniowskim.  

 

§6. 
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 

składa wychowawca klasy do komisji, która przekazuje wniosek wraz ze swoją 

opinią dyrektorowi zespołu.  

 

§7. 
Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w 

okresie.  

 

 

 

 



§8. 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekraczać 

kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.  

 

§9. 
Wysokość stypendium ustala dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych na ten cel w 

budżecie zespołu przez organ prowadzący.  

 

§10. 
Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje uczeń, którego średnia ocen wynosi 

5,0 i wyżej , a ocena z zachowania  jest wzorowa lub bardzo dobra. Wysokość 

stypendium wynosi dwukrotność kwoty, o której mowa w §8.  

 

§11. 
 Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który zajął pierwsze, 

drugie lub  trzecie miejsce w rozgrywkach o zasięgu powiatowym w danej 

dyscyplinie sportowej i otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

Wysokość stypendium wynosi odpowiednio za pierwsze, drugie lub trzecie 

miejsce jednokrotność kwoty, o której mowa w §8. 
 

Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną 29.09.2011roku. 


