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PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  UCZNIOM 

w ZESPOLE SZKÓŁ nr 3 w WOŁOMINIE 

Podstawa prawna: art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

1. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły 

podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego 

półrocza nauki. 

2. Stypendium za wyniki w nauce uczeń może otrzymać po ukończeniu pierwszego 

półrocza nauki i na koniec roku szkolnego. 

3. Uczniowie ostatniej klasy Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na 

koniec roku otrzymują stypendium za średnią uzyskaną w II półroczu, a nie za średnią 

uzyskaną na ukończenie szkoły. 

4. Średnią ocen oblicza się na koniec każdego semestru roku szkolnego z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Stypendium za wyniki w nauce i za co najmniej międzyszkolne osiągnięcia sportowe 

jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego. 

ROZDZIAŁ II 

Tryb i sposób przyznawania stypendium 

1. Dyrektor szkoły powołuje do dnia 30 września Szkolną Komisję Stypendialną na dany 

rok szkolny, w skład której wchodzą: 

 dwóch nauczycieli przedmiotów ścisłych lub humanistycznych, 

 dwóch nauczycieli wychowania fizycznego. 

Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.  

2. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy: 

a) ustalanie średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium za wyniki 

w nauce, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu 

Uczniowskiego (LO oraz SP), 

b) przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 

c) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, 
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d) przekazanie wniosków wraz z protokołem z przebiegu spotkania dyrektorowi 

szkoły z załączoną listą uczniów – załącznik nr 5, 

e) zaopiniowanie propozycji wysokości stypendium przedstawionych przez 

dyrektora. 

3. Wychowawca klasy w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu okresu nauki składa 

do Przewodniczącego Komisji Stypendialnej wniosek o przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – załącznik nr 1 (SP)/załącznik nr 2 (LO).  

4. Szkolna Komisja stypendialna w ciągu 7 dni roboczych sprawdza pod względem 

formalnym złożone wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły. 

5. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

po zaopiniowaniu wysokości stypendium przez Szkolną Komisję Stypendialną, Radę 

Pedagogiczną w ramach środków przyznanych oraz w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

6. Kwotę przyznanego stypendium rodzic ucznia, opiekun prawny lub uczeń pełnoletni, 

może odebrać osobiście w kasie ZEASiP (Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 

4 lub otrzymana w decyzji kwota stypendium może być przelana na konto bankowe 

zgodnie ze złożonym wnioskiem – załącznik nr 3 (SP)/załącznik nr 4 (LO). 

7. Decyzje dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne. 

 

ROZDZIAŁ III 

Postanowienia końcowe 

1. Procedury wchodzą w życie z dniem 13 stycznia 2020 r. 

2. Procedury zostają zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

             (podpis i pieczątka Dyrektora szkoły) 

 
 

 


