
 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO I ZA 
WYNIKI SPOROTOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W KOCHANOWICACH  
 
Podstawa PRAWNA 
Na podstawie ustawy z dn. 16 grudnia 2004 (DZ. Ustaw 2004/281/2781) o 
systemie oświaty oraz ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Uchwaloną przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Kochanowicach w dniu 
09.01.2008 oraz zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski dnia 10.01.2008 r. 
 
I. Zasady tworzenia i dzielenia funduszu stypendialnego. 
1. Fundusz stypendialny powstaje z posiadanych środków szkoły przyznanych 
przez organ prowadzący. 
2. Dyrektor szkoły określa w każdym roku wysokość ogólnej kwoty 
przeznaczonej na stypendia. 
3. Stypendia są wypłacane gotówką w kasie szkoły jeden raz w semestrze. 
4. Wysokość stypendium w danym roku szkolnym jest uzależniona od 
wysokości zasiłku rodzinnego w grupie II określonego na dany rok przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
5. Stypendium posiada formę wypłaty pieniężnej. 
 
II. Komisja stypendialna. 
1. Dyrektor powołuje komisje stypendialną w danym typie szkoły w składzie: 
- w szkole podstawowej : pedagog szkolny oraz 2 nauczycieli z klas 
IV-VI, 
- w gimnazjum : pedagog szkolny oraz 2 nauczycieli z klas I-III. 
2. Na jej ręce wniosek o stypendia naukowe składa wychowawca klasy a o 
stypendia sportowe nauczyciel – opiekun wychowania fizycznego.  
3. Do zadań Komisji Stypendialnej należy: 
- opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium w ciągu 
14 dni od ich otrzymania, 
- przekazywanie zaopiniowanych wniosków klas o przyznanie stypendium w 
ciągu 14 dni od ich otrzymania, 
- przekazywanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły. 
4. Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane. 
5. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane raz w semestrze. 
 
III. Zasady i kryteria przyznawania stypendium. 
1. Stypendium jest przyznawane wyłącznie za wysokie osiągnięcia naukowe i 
sportowe i nie ma charakteru socjalnego. 
2. Podania o stypendium na wniosku składają wychowawcy przewodniczącemu 
Komisji Stypendialnej. 



3. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 5 dzień nauki po I semestrze 
lub 3 dzień po konferencji klasyfikacyjnej końcowo rocznej. 
4. Stypendium jest przyznawane w terminie dwóch tygodni od dnia kończącego 
termin wpływania wniosków. 
5. Termin wręczania stypendium określa dyrektor szkoły. 
6. Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej I Gimnazjum mogą otrzymać 
stypendium naukowe od II semestru, natomiast stypendium sportowe otrzymują 
zarówno w I jak i II semestrze. Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III 
Szkoły Podstawowej.  
7. Stypendium może otrzymać każdy uczeń, który spełnia następujące 
warunki: 
a) uzyskał za sprawowanie ocenę wzorową i uzyskał na zakończenie 
poprzedzającego semestr w którym przyznawane jest to stypendium średnią 
ocen co najmniej 5,0 i wyższą. 
b) lub zakwalifikował się do III etapu konkursu przedmiotowego (dot. 
Gimnazjum) lub interdyscyplinarnego (dot. Szkoły Podstawowej) lub 
przedmiotowego –etap wojewódzki. 
8. Stypendium może też otrzymać uczeń za wybitne osiągnięcie sportowe 
(szczebel wojewódzki) w danym semestrze przy ocenie z zachowania min. 
bardzo dobrym.  
9. Uczniowie, którzy uzyskali prawo do stypendium naukowego wypłaca się 
100% przyznanej kwoty, ta sama zasada dotyczy indywidualnych osiągnięć 
sportowych. Laureaci osiągnięć sportowych drużynowych otrzymują po 50% 
przyznanej kwoty stypendium naukowego.  
10. W przypadku, gdyby ilość uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą 
średnią ocen przewyższałaby ilość stypendiów określonych planem finansowym 
wówczas osobom z najwyższą średnią spośród zakwalifikowanych do pobrania 
stypendium wypłaca się maksymalną kwotę stypendialną, natomiast pozostałą 
kwotę dzieli się przez ilość pozostałych osób zakwalifikowanych do pobrania 
stypendium. 
 
IV. Postanowienia końcowe. 
1. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmiana dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 
2. We wszystkich sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem rozstrzyga 
dyrektor szkoły. 


