
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH - 

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

W POWIATOWYM ZESPOLE nr 2 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO i TECHNICZNYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

 W OŚWIĘCIMIU 

 

 

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:                    

Dz. U. z 2018r., poz. 1457 z dnia 31. 07. 2018r.) 

 

 

 

 

Kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

 

 

§1. 

 

1. Stypendium, o którym mowa, może być przyznane uczniom szkół, których organem 

prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, tj. LOMS, T, nie wcześniej niż po zakończeniu I-go 

semestru nauki w danym typie szkoły. W celu otrzymania stypendium uczeń jest zobowiązany do 

potwierdzania wyników w nauce oraz sporcie co semestr. 

 

§2. 

 

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

ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium. 

 

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium w nauce we wszystkich typach szkół, jest wysoka średnia 

ocen – minimum 4,75 z obowiązkowych zajęć dydaktycznych objętych programem nauczania       

oraz zachowanie co najmniej dobre. 

 

§3. 

 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. 

 

2.  Pełne, (o ile pozwolą na to środki finansowe) stypendium sportowe może uzyskać uczeń LOMS 

i T, który ma co najmniej dobre zachowanie oraz uzyskał miejsca 1-3 (medalowe) indywidualnie 

lub zespołowo w zawodach rangi Mistrzostw Polski lub równorzędnych (np. OOM, CLJ, CLJM 

i innych) lub uczestniczył w Mistrzostwach Europy, Świata, olimpiadzie lub innych, wysokiej rangi 

zawodach międzynarodowych. 

 

3. Częściowe stypendium sportowe (o wysokości zależnej od wielkości środków finansowych          

i liczby kandydatów), może uzyskać uczeń LOMS i T (nie dotyczy uczniów SMS), który ma co 

najmniej dobre zachowanie i zajął w rywalizacji sportowej miejsce pierwsze w powiecie, rejonie 

lub województwie - indywidualnie lub zespołowo.  

Częściowe stypendium sportowe może otrzymać uczeń SMS, który uzyskał miejsca 4 – 8  

w zawodach wyższej rangi, wymienionych w §3 pkt. 2 regulaminu.  

 

 

 



 

§4. 

 

1. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną, która ustala kryteria stypendialne,                   

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz kwalifikuje złożone 

wnioski. 

 

2. Stypendium motywacyjne przyznaje Dyrektor Szkoły, a jego wysokość nie może przekroczyć 

dwukrotności kwoty, o której mowa w pkt. 10 art. 90g ustawy o systemie oświaty. 

 

3. Stypendium, o którym mowa jest wypłacane 1 raz w semestrze. 

 

4. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, 

Rady Pedagogicznej oraz w  porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły,              

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

 

 

§5. 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce (załącznik 1a) i za osiągnięcia 

sportowe (załącznik1b)  uczeń pobiera ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio 

od wychowawcy. 

2. Wypełniony wniosek uczeń składa do wychowawcy klasy w terminie wskazanym  

w regulaminie tj: 

- za I semestr: do 30 dni od zakończenia klasyfikacji semestralnej  

- za II semestr: do 30 września kolejnego roku szkolnego.   

3. Wychowawca klasy dostarcza wypełnione wnioski do wicedyrektora szkoły – członka 

Komisji stypendialnej,  gdzie potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem, na 

imiennej liście złożonych wniosków (załącznik 2) do 7 dni od terminów, o których 

mowa w §5 pkt. 2  

niniejszego regulaminu.  

4. Komisja stypendialna po zaopiniowaniu złożonych wniosków przekazuje je 

Dyrektorowi Szkoły.  

 

   

 

§6. 

 

1. Z uwagi na ukończenie nauki (dot. absolwentów), zmianę szkoły lub kontynuowanie nauki 

w innej szkole, osoby, które w okresie naboru wniosków nie są już uczniami szkół PZ Nr2 

SOMSiT nie mogą ubiegać się o w/w stypendia. 

 


