
REGULAMIN 

przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. 

 

Podstawa prawna: 

Podstawa prawna: art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                          

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz 

z 2023 r. poz. 185), w związku z art. 90c i 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t. j. tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2230), art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.). 
 

1. Szkoła może przyznać i wypłacić w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły, stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe. 

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

ocen nie niższą niż ustaloną przez komisję stypendialną, uprawniającą do ubiegania 

się o stypendium za wyniki w nauce, w semestrze poprzedzającym okres (semestr), w 

którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być 

przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. O przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po 

ukończeniu I semestru nauki w danym typie szkoły. 

3. Dyrektor szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną. 

4. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce jeśli otrzymał z zachowania 

ocenę co najmniej dobrą, nie ma niedostatecznych i dopuszczających ocen końcowych  

w danym semestrze. Uczeń może otrzymać stypendium za osiągnięcia sportowe, jeśli 

uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym 

okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. W przypadku słuchaczy 

szkoły branżowej II stopnia, nie jest brana pod uwagę ocena z zachowania. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik nr 1) w terminie do 

dnia 15 września za semestr II, za semestr I nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

posiedzenia Plenarnej Rady Pedagogicznej. 

W przypadku branżowej szkoły II stopnia wniosek składa słuchacz, do komisji 

stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 



6. Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

i samorządu uczniowskiego. Wyjściową średnią jest 4,75, może ona ulec zmniejszeniu  

w zależności od liczby uprawnionych i środków przyznanych przez organ prowadzący 

na ten cel. 

Górną granicę wysokości stypendium określa art. 90 g ust. 10 Ustawy o systemie 

oświaty. 

Wysokość przyznanego stypendium może być zróżnicowana w zależności od średniej 

ocen uzyskanej przez uczniów, ilości uprawnionych uczniów i środków przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

7. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły (załącznik nr 2). 

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

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez 

organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

8. Decyzję o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

przekazuje się rodzicom/prawnym opiekunom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Radom, dn. ……………………….. 

 

 

KOMISJA STYPENDIALNA 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe 

 

Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361). 

 

Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe dla ucznia: 

 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………… 

PESEL (jeżeli uczeń posiada) 

…………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia: 

……………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

Ulica……………………………………………….…………. Nr domu………………………. 

Kod pocztowy………………………….. 

Miejscowość………………………………………… 

 

W okresie………………………………………….. uczeń klasy 

………………...……uzyskał: 

- następującą średnią za wyniki w nauce 

………………………………………….…………….. 

- ocena z zachowania 

…………………………………………………………………………… 

- osiągnięcia sportowe …………………………………………………………………………. 

 

 



……………………………………………… 

Podpis wychowawcy klasy 

 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Komisja w składzie: 

1. Kinga Szczepanik 

2. Bożena Rogala 

3. Olaf Korwin - Pawłowski 

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ……………………….. 

opiniuje pozytywnie / negatywnie 

wniosek o stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe 

 

Podpisy komisji: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ nr /202./2. 

W dniu ……………. Komisja Stypendialna działająca w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, 

Stylizacji i Usług w Radomiu, powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły, nr 79 z dnia 08.01.2018 r., 

przyznała uczniom klas ……… stypendia za naukę zgodnie ze średnią ocen uzyskaną za …. semestr 

roku szkolnego ……….. oraz stypendia za osiągnięcia sportowe.  

Komisja Stypendialna zgodnie z pkt.6 Regulaminu ustala na …. semestr roku szkolnego ………… 

średnią ocen w wysokości ……….. 

Na podstawie Dz. U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361, na wniosek wychowawców klas, Komisja  

w składzie: 

1. Kinga Szczepanik – przewodnicząca 

2. Bożena Rogala – członek 

3. Olaf Korwin – Pawłowski – członek, 

przyznała stypendia uczniom, którzy otrzymali średnią ocen co najmniej ……………….  

oraz za osiągnięcia sportowe. 

Uczniowie ze średnią …………… 

L.p. Nazwisko i imię Klasa Średnia ocen Kwota 

1     

2     

3     

4     

5     

 

SUMA:  

Słownie:  

Komisja w składzie: 



1. Kinga Szczepanik -  

2. Bożena Rogala -  

3. Olaf Korwin – Pawłowski –  

 


