
Regulamin 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha 

w Świdnicy 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin został utworzony w oparciu o art. 90g ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), zwanej w dalszej części Ustawą. 

2. Świadczeniem motywującym ucznia, przyznawanym w II LO im. Stefana Banacha w 

Świdnicy jest stypendium za wyniki w nauce.  

3. Stypendium przyznaje się jednorazowo, po każdym semestrze. 

4. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną. Skład komisji liczy 3 członków. Ze 

składu komisji wyłączony jest Dyrektor Szkoły.  

§ 2. Kryteria udzielania stypendium 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

a) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych przedmiotów 

nauczania, 

b) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania.   

2. W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa 

ilość stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, 

którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.  

W przypadku niewykorzystania w pełni przyznanych przez organ prowadzący celowych 

środków finansowych, stypendium przyznawane na koniec roku szkolnego może być 

wypłacone uczniom, którzy nie uzyskali kryterium zapisanego w § 2 ustęp 1, ale 

spełniają wymagania Ustawy. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

3. Na decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium za wyniki w nauce nie ma wpływu 

otrzymywanie przez ucznia stypendium z innego źródła. 

 

 



§ 3. Procedura składania i rozpatrywania wniosków 

1. Wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1) wychowawca klasy składa do 

Komisji Stypendialnej nie później niż 2 dni robocze po terminie posiedzenia Rady 

Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji danego okresu. 

2. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium Komisja Stypendialna wraz z listą 

uczniów uprawnionych do stypendium przedkłada Dyrektorowi Szkoły w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni robocze od daty wpłynięcia wniosków do Komisji. W przypadku 

klasyfikacji końcowej uczniów klas programowo najwyższych wnioski o stypendium są 

rozpatrywane po klasyfikacji końcoworocznej uczniów klas młodszych. 

3. Stypendium  za wyniki w nauce  przyznaje Dyrektor Szkoły w ramach środków 

przyznanych przez  organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.   

4. Informację o przyznanym  stypendium, jego wysokości, terminie wypłaty Dyrektor 

Szkoły przekazuje rodzicom ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

5. Lista uczniów, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce będzie publikowana na 

stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych. 

§ 4. Zasady wypłaty stypendium i jego wysokość 

1. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia 

niepełnoletniego lub przez ucznia pełnoletniego, niezwłocznie po otrzymaniu środków. 

2. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

3. Minimalna kwota stypendium to 100 zł, natomiast maksymalna kwota wynika z Ustawy. 

4. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Z ogólnej kwoty przyznanej na stypendia dla 

uczniów 33% wypłaca się uczniom w postaci stypendium po zakończeniu pierwszego 

semestru, 67% na koniec roku szkolnego. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania. 

2. Sprawy nieuregulowane w regulaminie muszą być zgodne z przepisami Ustawy. 

Ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły. 

3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 

 

 



Załącznik nr 1         Świdnica, dnia ………………….. 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………….…….. 

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

W semestrze uczeń uzyskał średnią za wyniki w nauce: …………………….,  

oraz ............................... ocenę zachowania. 

 

 

……………………………….... 

(podpis wychowawcy klasy) 

 

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Komisja stypendialna, po zweryfikowaniu pod względem kryteriów uprawniających do 

otrzymania stypendium, na posiedzeniu w dniu ……………………… opiniuje  

pozytywnie /negatywnie*  

wniosek o stypendium za wyniki w nauce. 

Podpisy członków komisji: 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


