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REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

Podstawa prawna 

  

1. Ustawa  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późn. zmianami (art.90g  ust. 

1-11, Dz. U. nr 281 poz. 2781); 

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z późn. zmianami 

(Art.6, ust.2, pkt 2, Dz. U. nr 228, poz. 2255) 

 

Komisja stypendialna  

 

1. Komisja stypendialna jest powoływana przez dyrektora gimnazjum na rok szkolny. 

2. Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Suszcu zarządzeniem z dnia 29.08.2005r.  

powołał Komisję Stypendialną Gimnazjum Publicznego w Suszcu ds. przyznawania 

stypendium za wyniki w nauce i stypendium sportowego w składzie: 

 

- Maruszczyk Marzena – przewodnicząca  

- Jacak Alicja – członek  

- Kine Ewa – członek  

- Zemlak Artur – członek 

 

3. Do podstawowych zadań komisji stypendialnej należy: 

a) ustalanie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym; 

b) opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym 

c) ustalanie średniej ocen niezbędnej do uzyskania stypendium po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

 

Procedura udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 

 

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów 

Gimnazjum Publicznego w Suszcu są: stypendium za wyniki w nauce                       

lub stypendium za osiągnięcia sportowe. 

 

2. Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest uprawniony uczeń, który uzyskał 

wysoką średnią ocen z wszystkich przedmiotów oraz co najmniej dobrą ocenę 

zachowania w okresie (półroczu) poprzedzającym okres (półrocze), w którym 

przyznaje się to stypendium. 

 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu  co najmniej międzyszkolnym 

oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (półroczu) poprzedzającym okres 

(półrocze), w którym przyznaje się to stypendium. 

 

4. Uczeń może się ubiegać o przyznanie stypendium za wyniki w nauce nie wcześniej, 

niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w gimnazjum i nie później,                    

niż po ukończeniu pierwszego półrocza klasy trzeciej. 
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5. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy          

do komisji stypendialnej, która przekazuje zaopiniowany wniosek dyrektorowi 

gimnazjum. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy,                     

w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego, do komisji stypendialnej, 

która przekazuje wniosek wraz z opinią dyrektorowi szkoły. 

7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły. 

8. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 września lub w terminie           

15 dni od daty rozpoczęcia II półrocza nauki.  

9. Stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe jest wypłacane 

raz w półroczu. 

10. Wysokość stypendium ustala dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa,                           

niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  

o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (z późn zmianami). Kwota                  

ta wynosi obecnie 106,00zł. 

11. Środki na wypłacanie stypendium są przyznawane przez organ prowadzący szkołę          

i znajdują się w budżecie szkoły. 

12. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą być również przyznawane             

ze środków własnych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne, niż jednostki 

samorządu terytorialnego. Osoby te mogą się ubiegać o zatwierdzenie ustalonego 

przez siebie regulaminu przyznawania uczniom stypendiów przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium 

 

1. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, Komisja 

Stypendialna Gimnazjum Publicznego w Suszcu ustala następujące zasady 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017 

a) średnia ocen z wszystkich przedmiotów wymagana do otrzymania 

stypendium za wyniki w nauce, w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 

co najmniej 5,0; 

b) ocena zachowania ucznia jest co najmniej dobra; 

 

2. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, Komisja 

Stypendialna ustala następujące kryteria przyznawania stypendium za osiągnięcia 

sportowe: 

a) uczeń zajmuje punktowe miejsca w zawodach powiatowych                      

i na wyższych szczeblach; 

b) ocena zachowania ucznia jest co najmniej dobra; 

 

 

3. Stypendium wypłacane jest rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły raz w półroczu. 

 

 

     

 


