
Regulamin

stypendium naukowego oraz

za szczególne osiągnięcia  uczniów

Zespołu Szkół nr 1w Wągrowcu

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Regulamin niniejszy określa zasady oraz wymogi, jakie musza spełnić uczniowie ZS nr 1 w 
Wągrowcu w celu uzyskania stypendium naukowego oraz stypendium za szczególne osiągnięcia. 

§ 2 

Powoływanie komisji 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną. W skład komisji wchodzi: 

a) Przedstawiciel dyrekcji 

b) Pedagog szkolny 

c) Opiekun samorządu uczniowskiego 

2. Komisja szkoły przyznaje stypendia w ramach środków posiadanych w planie budżetu szkoły 

§ 3

Zasady przyznawania Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce 

1. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki w szkole. 

2. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnił w wyniku klasyfikacji 
śródrocznej lub końcowej łącznie warunki: 

-  Uzyskał średnią, co najmniej 5.0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

-  Uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 4 

Zasady przyznawania Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce 

1. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznawane nie wcześniej niż po 
pierwszym semestrze nauki w szkole. 

2. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnił w wyniku 
klasyfikacji śródrocznej lub końcowej łącznie warunki: 

-  Uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 z obowiązujących zajęć edukacyjnych, 

-  Uzyskał ocenę, co najmniej bardzo dobrą z zachowania.



§ 5 

Zasady przyznawania Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe

a) Stypendium za szczególne osiągnięcia  może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym 
semestrze nauki w szkole, 

b) Stypendium za szczególne osiągnięcia  może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoki wynik 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz otrzymał, co najmniej dobrą ocenę z zachowania  w 
okresie semestralnym poprzedzającym semestr. 

§ 6

Wniosek 

1. Wniosek ( stanowiący załącznik nr 1 Regulaminu)  o przyznanie stypendium naukowego lub  za 
szczególne osiągnięcia składa uczeń za pośrednictwem wychowawcy do sekretariatu szkoły. 

a) Stypendia za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce: 

-  za pierwszy semestr – w terminie 7 dni od posiedzenia Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej  za I 
semestr 

- za drugi semestr – w terminie 7 dni od posiedzenia Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej  za II 
semestr 

b) Stypendium za szczególne  osiągnięcia  bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uprawniających 
do ich otrzymania. 

§ 7 

Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia wypłacane jest raz w okresie semestralnym. 

§ 8

Wysokość kwoty stypendium 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia nie może przekraczać kwoty 
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych. 

2. Wysokość stypendium ustala komisja stypendialna, zatwierdza dyrektor szkoły. 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zbyt dużej liczby stypendystów Komisja może udzielić tylko tym uczniom, którzy 
mają najwyższą średnią ocen. 

2. Stypendium zatwierdza dyrektor szkoły, po otrzymaniu decyzji komisji stypendialnej. 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.



Załącznik nr 1
do Regulaminu stypendium naukowego oraz za szczególne osiągnięcia uczniów ZS nr 1 w Wągrowcu

Data wpływu wniosku…………………………                                 Wągrowiec, dnia….............................

Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 
w Wągrowcu

W N I O S E K
O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO  ORAZ ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 

Nazwisko ……………………………..........  imię/imiona.......…............…..…...…………….

klasa…………………. semestr ..................................... rok szkolny……………………………

telefon kontaktowy ..........................................................

Proszę o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce/  za bardzo dobre wyniki              

w nauce/  za szczególne osiągnięcia *

Średnia ocen z obowiązkowych przedmiotów……................

Ocena z zachowania…………………………………………..

Szczególne osiągnięcia ……………………………………………………..……………….

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

podpis ucznia  

*podkreśl właściwe

OPINIA WYCHOWAWCY
O UCZNIU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM 

Uczeń ……………………………………… spełnia  kryteria określone w Regulaminie stypendium 
naukowego oraz za szczególne osiągnięcia uczniów ZS nr 1w Wągrowcu. Niniejszym pozytywnie 
opiniuję składany przez niego wniosek. 

                                                        

………………………………….
podpis wychowawcy




