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Regulamin przyznawania STYPENDIUM 

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

w Zespole Szkół Elektrycznych  

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 
 

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

z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) wprowadza się niniejszy regulamin: 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne: 

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem 

jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych są: 

a) stypendium za wyniki w nauce, 

b) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach posiadanych środków 

budżetowych. 

3. Dyrektor szkoły powołuje szkolną Komisję stypendialną w składzie: 

a) wicedyrektor – jako przewodniczący komisji 

b) przedstawiciele wychowawców klas (z klas I, II, III, IV) 

c) przedstawiciel nauczycieli wychowania fizycznego 

d) opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

§ 2. 

Warunki udzielania stypendium: 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi/słuchaczowi, który 

uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się to stypendium oraz uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania 

(nie dotyczy słuchaczy). 

2. Przy obliczaniu średniej ocen wychowawca (opiekun semestru) uwzględnia oceny 

śródroczne/roczne z przedmiotów a w przypadku klas, w których prowadzone jest 

kształcenie modułowe – przewidywane oceny śródroczne z jednostek 

modułowych/roczne z modułów. 

3. Średnią ocen uprawniająca do otrzymania stypendium ustala Komisja 

stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu 

Uczniowskiego/Słuchaczy. 

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który 

reprezentując szkołę uzyskał wysokie wyniki (I, II, III miejsce indywidualnie lub 

drużynowo) we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania. 

5. Uczeń, który spełnia zarówno kryterium na stypendium za wyniki w nauce, jak 

i kryterium na stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać w danym 

okresie tylko jedno stypendium. 

Załącznik do zarządzenia Dyrektora ZSE 
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§ 3. 

Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce 

lub osiągnięcia sportowe: 

1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

składa wychowawca (opiekun semestru) klasy do komisji stypendialnej (załącznik 

do regulaminu). 

2. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je Dyrektorowi szkoły. 

3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

jeden raz w okresie (w zależności od środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie szkoły). 

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń 
może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (półrocza) 

nauki w danym typie szkoły. 

3. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji 

stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor 

szkoły, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ 

prowadzący w wysokości zgodnej z rozporządzeniem. 

5. Ilość i wysokość stypendiów uzależniona jest od posiadanych środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę. 

6. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium 

przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym stypendium 

otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. 

7. W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią 

ocen, przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym stypendium 

otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych. 

8. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe mogą być podawane do publicznej wiadomości. 

 

Anna Niczyporuk -  
Dyrektor ZSE w Białymstoku 

 

Regulamin wprowadzony zarządzeniem Dyrektora ZSE nr 111/17/18 z dnia 27.02.2018 r. 
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Załącznik do Regulaminu przyznawania 

stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe w ZSE w Białymstoku.                                                              

Białystok, dn. ………………….... 
 

                                                                Do  

                                                                Komisji Stypendialnej 
 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za  

wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* 
 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) wnioskuję o przyznanie stypendium za: 

wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* dla ucznia 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….… 
 

Klasa: ……………………………………………………………………………. 
 

Adres zamieszkania:  

ulica………………………………………………… nr domu ……............……. 
 

kod pocztowy ……………… miejscowość……………………………………… 

Na koniec I półrocza/roku szk. ….../….. uczeń uzyskał (wypełnić właściwą część): 

następującą   średnią   za   wyniki   w   nauce*: ………………………………...  

oraz ………………………………… ocenę z zachowania 

następujące wyniki   we   współzawodnictwie sportowym*: …………………… 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

oraz ………………………………… ocenę z zachowania. 
 

Oświadczam, że zawarte we wniosku dane zweryfikowałem/łam osobiście i są 

zgodne z danymi źródłowymi zawartymi w dokumentacji pedagogicznej. 

                                                                            

  ……………………………….... 
                                                                                                                          (podpis wychowawcy klasy) 

__________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
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DECYZJA   KOMISJI   STYPENDIALNEJ 

Komisja w składzie: 

1. …………………………..  4. ………………………… 

2. …………………………..  5. ………………………… 

3. …………………………..  6. ………………………… 

 

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

opiniuje pozytywnie/negatywnie* 

wniosek o stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* 

Podpisy komisji:  

……………………………………...  …………………………………… 

……………………………………...  …………………………………… 

………………………………………  …………………………………… 

___________ 
* niepotrzebne skreślić 

_____________________________________________________________ 

                                                           

DECYZJA DYREKTORA 

w sprawie stypendium za 

wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* 

Zgodnie z  art. 90g ust. 11 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej (Rady Pedagogicznej), uczniowi klasy …………. 

……………………………………………………………….… 
(imię i nazwisko) 

przyznaję/nie przyznaję* stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia 

sportowe* 

w wysokości …………zł (słownie: ……………………………………………..) 

 

 

 

 

Białystok, dn. …………………                     .………………….……………….                                                   
                                                                                                                                (podpis Dyrektora) 

 

 

________________ 
* niepotrzebne skreślić 


