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REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
(Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego „Radzionków”, 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące) 
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I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa: 

a) sposób ustalanie wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym, 

b) formy stypendium motywacyjnego, 

c) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce, 

d) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe, 

e) tryb wypłacania stypendium. 

2. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego „Radzionków” może udzielać świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są: 

a) stypendium za wyniki w nauce na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie, 

b) stypendium za osiągnięcia sportowe na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie. 

3. Powyższe stypendia są wyróżnieniami indywidualnymi dla uczniów, którzy mogą 

poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie nauki lub sportu. Mają na celu 

mobilizowanie uczniów do dalszego rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce 

lub sporcie. 

4. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym, w ramach środków finansowych przyznanych 

przez organ prowadzący szkołę na ten cel. 

5. Dyrektor może przyznać stypendium dwa razy w trakcie trwania roku szkolnego: 

a) po I semestrze roku szkolnego, 

b) na zakończenie roku szkolnego. 

6. Stypendium może być przekazane w formie jednorazowej wypłaty lub w formie 

wsparcia miesięcznego na kolejny semestr (następujący po semestrze, w którym uczeń 

uzyska wyróżnienie). 
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II. Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego: 

 

1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe 

ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

2. Wysokość stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe  

w danym roku szkolnym uzależniona jest od wysokości przyznanych w budżecie 

środków finansowych. 

3. Stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe jest 

udzielane w formie świadczenia pieniężnego. 

4. Stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 

„Radzionków”, Niepublicznej Szkole Podstawowej przyznawane jest za trzy 

najwyższe średnie w danym okresie, w którym przyznaje się stypendium (pkt I.5.). 

Stypendium to przyznawane jest na wniosek wychowawcy lub trenera klasy do której 

uczęszcza kandydat (załącznik nr 1) i zatwierdzane przed dyrektora szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym. 

5. Stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 

„Radzionków”, Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym przyznawane jest za 

trzy najwyższe średnie w danym okresie, w którym przyznaje się stypendium  

(pkt I. 5.). Stypendium to przyznawane jest na wniosek wychowawcy klasy do której 

uczęszcza kandydat lub wicedyrektora ds. edukacyjnych (załącznik nr 1)  

i zatwierdzane przed dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 

„Radzionków” Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Liceum 

Ogólnokształcącym przyznawane jest maksymalnie trzem uczniom w szkole w 

danym okresie, w którym przyznaje się stypendium (pkt I. 5.). Przyznawane jest ono 

uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym co 

najmniej na szczeblu międzyszkolnym. Stypendium to przyznawane jest na wniosek 

trenera lub wicedyrektora ds. sportowych (załącznik nr 2) i zatwierdzane przez 

dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

7. Stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 

„Radzionków” Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Liceum 

Ogólnokształcącym może otrzymać uczeń, który: 
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a) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych przedmiotów 

edukacyjnych, 

b) w średniej ocen za dany okres przyznawania stypendium nie miał żadnej oceny 

dostatecznej oraz poniżej, 

c) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 

„Radzionków” Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Liceum 

Ogólnokształcącym może otrzymać uczeń, który: 

a) osiągnął szczególne wyniki w uprawianej dziedzinie sportu, 

b) został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania, 

c) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego, 

d) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

9. Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymać jednocześnie stypendium 

za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe. 

10. Jeśli w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego „Radzionków” w danym okresie nie 

będzie odpowiedniej ilości kandydatów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce 

bądź za osiągnięcia sportowe, stypendium może być przyznane mniejszej ilości 

uczniów albo gdy żaden z uczniów nie będzie spełniał powyższych kryteriów, nie 

musi być przyznawane w ogóle. 

11. W przypadku gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium za wyniki 

w nauce przewyższa liczbę stypendiów określonych w niniejszym regulaminie, 

stypendium otrzymują uczniowie, który uzyskali najwyższą średnią ocen. 

12. W przypadku gdy liczba uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen przewyższa 

liczbę stypendiów określonych w niniejszym regulaminie, stypendium otrzymują 

uczniowie klas programowo najwyższych.  

13. W przypadku gdy ilość wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

przewyższa liczbę stypendiów określonych niniejszym regulaminem, o przyznaniu 

stypendium decyduje dyrektor w porozumieniu z wicedyrektorem ds. sporotwych. 

14. Informacje o uczniach, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce lub 

stypendium za osiągnięcia sportowe podawane będą do publicznej wiadomości na 

tablicy informacyjnej szkoły lub/oraz na stronie internetowej lub facebookowej 

placówki. Wychowawca zobowiązany jest do uzyskania zgody rodziców lub 

prawnych opiekunów na ujawienie w/w informacji. 
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Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
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załącznik nr 1 

 

Radzionków, ……………………… 
(data) 

 

…………..…………………………………………………………. 
(imię i nazwisko wychowawcy klasy lub wicedyrektora ds. edukacyjnych) 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 

„Radzionków” 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

 

 Zgodnie z pkt II. 4. oraz II. 5. Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w 

nauce oraz osiągnięcia sportowe (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego „Radzionków”, 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące) wnioskuję o 

przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczniowi: 

 

Imię i nazwisko:................................................................................................ 

PESEL:.............................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia:................................................................................. 

Imiona rodziców:.............................................................................................. 

Adres zamieszkania ucznia:....................................................................................................... 

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

 

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

 

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

 

 

……………………………………………………... 
(podpis wychowawcy klasy lub wicedyrektora ds. edukacyjnych) 

 

 

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół Szkół 

Mistrzostwa Sportowego „Radzionków”. 

  

……………………………………… 
(data i podpis dyrektora szkoły, pieczęć) 
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załącznik nr 2 

 

Radzionków, ……………………… 
(data) 

 

…………………………..…………………………… 
(imię i nazwisko trenera lub wicedyrektora ds. sportowych) 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 

„Radzionków” 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

 Zgodnie z pkt II. 6. Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia sportowe (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego „Radzionków”, Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące) wnioskuję o przyznanie 

stypendium za osiągnięcia sportowe uczniowi: 

 

Imię i nazwisko:................................................................................................ 

PESEL:.............................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia:................................................................................. 

Imiona rodziców:.............................................................................................. 

Adres zamieszkania ucznia:....................................................................................................... 

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

 

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

 

uzyskał następujące osiągnięcia sportowe:…………………………………………………....... 

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

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

 

……………………………………………………... 
(podpis trenera lub wicedyrektora ds. sportowych) 

 
 

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół Szkół 

Mistrzostwa Sportowego „Radzionków”. 

  

……………………………………… 
(data i podpis dyrektora szkoły, pieczęć) 


