
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami). 

Regulamin przyznawania Stypendium za wyniki w nauce 

w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60 

Podstawa prawna 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje komisja stypendialna ,w skład której wchodzą: 

wychowawcy klas, Dyrektor i Zastępca Dyrektora. 

2. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się protokół. 

3. Wniosek o przyznanie Stypendium za wyniki w nauce (załącznik nr 1) składa wychowawca klasy 

do komisji stypendialnej nie później niż tydzień po śródrocznej lub końcoworocznej 

Klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej. 

4. Stypendium za wyniki w nauce, uczeń może otrzymać nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego 

semestru nauki w Szkole. 

5. Uczeń który w danym roku szkolnym otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów, nie będzie 

brany pod uwagę przy przyznawaniu stypendium szkolnego. 

6. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest raz w miesiącu/raz w semestrze w formie 

świadczenia pieniężnego 

 w przypadku Stypendium za pierwszy semestr począwszy od pierwszego miesiąca po 

zakończeniu tego semestru/w pierwszym miesiącu po zakończeniu tego semestru 

 w przypadku semestru drugiego od września roku następnego/we wrześniu roku następnego 

 w przypadku uczniów klasy trzeciej Stypendium za 2 semestr przekazywane jest w formie 

nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego. 

7. Stypendium wypłacane jest wyłącznie do czasu zaprzestania przez ucznia nauki w Podkowiańskim 

Liceum Ogólnokształcącym. 

8. Stypendium wypłacane jest przez upoważnionego przez Dyrektora pracownika szkoły, a uczeń 

potwierdza otrzymanie Stypendium własnoręcznym podpisem. 

9. Wysokość Stypendium wynika z aktualnego budżetu Szkoły i liczby osób zgłoszonych do 

przyznania Stypendium. O wysokości kwoty Stypendium i liczbie stypendystów decyduje 

komisja stypendialna. 

10. Stypendium przyznaje się uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce ( nie mniejsze niż 

średnia ocen 4,75 ) i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą w semestrze bezpośrednio 

poprzedzającym przyznanie Stypendium. 

11. Uczeń zgłaszany do Stypendium musi być klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych 

przedmiotów nauczania. 

12. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, Dyrektor Szkoły na 

wniosek Rady Pedagogicznej może wstrzymać wypłatę Stypendium lub je cofnąć. 

13. Warunkiem dokonania wypłaty Stypendium jest bieżące opłacanie czesnego za naukę stypendysty 

w Podkowiańskim Liceum. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 
Wniosek o przyznanie Stypendium za wyniki w nauce 

 

 

 
Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………..klasa…………... 

 

Wyniki w nauce – średnia ocen…………………………………………….…………………... 

 

Ocena z zachowania …………………………………………………………………………… 

 

 

 
Uzasadnienie wniosku 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Data… ........................................................................................................ Podpis wychowawcy 


