
REGULAMIN 
 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe uczniom w szkołach 

funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu 

 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium, jest 

świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez dyrektora 

Ośrodka. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen 

(4,75 i więcej) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, 

w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 

najmniej międzyszkolnym indywidualnie lub drużynowo oraz co najmniej dobrą ocenę 

zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

3. Uczeń ma prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia 

sportowe po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły tj. po 31 stycznia. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznawane po 

zakończeniu każdego okresu nauki. 

5. Stypendium jest wypłacane raz w okresie w następujących terminach: do końca lutego i po 

zakończeniu II okresu tj. po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku 

szkolnym do 30 czerwca. 

6. Stypendium wypłacane jest w księgowości Ośrodka uczniowi pełnoletniemu,  uczniowi 

niepełnoletniemu w obecności rodzica. Stypendium może być przekazane na konto wskazane przez 

pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego. 

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej, uczniom 

klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki, uczniom realizującym treści 

podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I –III szkoły podstawowej. 

9. Dyrektor Ośrodka powołuje komisję stypendialną w składzie: 

-wicedyrektor– przewodniczący, 

- nauczyciel wychowania fizycznego, 

- nauczyciel wychowawca, wskazany przez dyrektora Ośrodka. 

10. Średnią ocen, o której mowa w pkt 2 może zmienić komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego i podaje do wiadomości odpowiednio przed 

rozpoczęciem pierwszego i drugiego okresu nauki. 

11. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca 

klasy składa do komisji stypendialnej po zakończeniu pierwszego okresu w terminie od 1 lutego do 

10 lutego oraz w drugim okresie od dnia zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającego wyniki  

klasyfikacji rocznej do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

12. Komisja przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi Ośrodka. Dyrektor Ośrodka 

przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

13. Wysokość stypendium ustala dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady 

pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

14. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane. 

15. Dyrektor Ośrodka gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendium.  

16. Wzory wniosków o przyznanie stypendium stanowią załączniki nr 1,2,3,4 do niniejszego 

regulaminu. 

17. Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2019 r. 

18.  Traci moc : 



1) Regulamin z dnia 29.09.2008 r. 



Załącznik nr 1 

 

Zamość, dnia …………………………….. 

 

 

 

 

Komisja Stypendialna 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 
 

 

Na podstawie art. 90g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

1991 r. poz. 425 z późn. zm.), wnioskuję o przyznanie stypendium w nauce dla ucznia: 

 

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

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 

Imiona rodziców ……………………………………………………………………...………... 

Adres zamieszkania: 

ulica …………………………………….………., nr domu ………., nr mieszkania …….….... 

kod pocztowy …….., poczta …………………………., miejscowość ………………...……… 

powiat ……………………………….., województwo ……………………………………...… 

 

W okresie …………………………………………………… uczeń klasy …..……...………… 
(wskazać okres uprawniający do stypendium) 

 

uzyskał następującą średnią ocen za wyniki w nauce ……………………..…………………… 

 

oraz następującą ocenę zachowania ……………………………………………………………. 

 

 

……………………………………….. 
(podpis wychowawcy klasy) 

 



  Załącznik nr 2 

 

Zamość, dnia …………………………….. 

 

 

 

 

Komisja Stypendialna 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 
 

 

Na podstawie art. 90g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

1991 r. poz. 425 z późn. zm.), wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

dla ucznia: 

 

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

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 

Imiona rodziców …………………………………………………………...…………………... 

Adres zamieszkania: 

ulica …………………………………….………., nr domu ………., nr mieszkania …...….…. 

kod pocztowy …….., poczta …………………………., miejscowość ……………...………… 

powiat ……………………………….., województwo …………………………...…………… 

 

W okresie …………………………………………………… uczeń klasy …..…………...…… 
(wskazać okres uprawniający do stypendium) 

 

uzyskał następujące wyniki we współzawodnictwie sportowym ………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………...… 
(opisać osiągnięcia sportowe na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym) 

……………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………...…………………………………….... 

oraz następującą ocenę zachowania ………………………………………………………….… 

 

……………………………………….. 
(podpis Wychowawcy klasy) 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Zamość, dnia …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Przyznanie stypendium za wyniki w nauce 
 

 

Zgodnie z treścią art. 90 g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 1991 r. poz. 425 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, uczniowi klasy 

…………….. 

 

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

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 

Imiona rodziców ………………………………………………………...……………………... 

który w okresie ……………………………………………………….………………………… 
(wskazać okres uprawniający do stypendium) 

 

uzyskał średnią ocen …………………………………………………………………………… 

 

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

 

przyznaję stypendium za wyniki w nauce, 

 

w wysokości ………………………….. zł. (słownie: ………………………………................) 

Stypendium zostanie wypłacone ……………………………………………………………….. 
(wskazać termin i sposób zapłaty) 

 

 

 

……………………………………….. 
(podpis Dyrektora) 



Załącznik nr 4 

 

Zamość, dnia …………………………….. 

  

 

 

 

 

Przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 
 

 

Zgodnie z treścią art. 90 g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie (Dz. U. z 1991 

r. poz. 425 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, uczniowi klasy 

…………….. 

 

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

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 

Imiona rodziców ………………………………………………………………………...……... 

który w okresie ………………………………………………………………………….……… 
(wskazać okres uprawniający do stypendium) 

 

uzyskał …………………………………………………….…………………………………… 

 

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

 

przyznaję stypendium za osiągnięcia sportowe, 

 

w wysokości ………………………….. zł. (słownie: ………………………………................) 

Stypendium zostanie wypłacone ……………………………………………………………….. 
(wskazać termin i sposób zapłaty) 

 

 

 

 

……………………………………….. 
(podpis Dyrektora) 


