
Regulamin udzielania stypendium motywacyjnego 

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

dla uczniów Centrum Edukacji 

w Zabrzu 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

1. Szkoła może udzielać stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje 

dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na 

ten cel w budżecie szkoły. 

3. Stypendium motywacyjne przyznaje się na wniosek złożony przez 

wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu, z którego uczeń ma wysokie 

osiągnięcia. 

 

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej 
 

 

1. Stypendium motywacyjne przyznaje się  uczniom gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego, technikum i liceum profilowanego wchodzących w 

skład Centrum Edukacji w Zabrzu. 

2. Stypendium motywacyjnego nie udziela się słuchaczom policealnego 

studium i szkoły dla dorosłych. 

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysoką średnią ocen w okresie ( semestrze ) poprzedzającym okres, w 

którym przyznaje się to stypendium oraz co najmniej dobre zachowanie. 

Za wysoką średnią uznaje się: 

 Dla uczniów bez osiągnięć w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim : 

  W gimnazjum – 4, 50 

  W pozostałych typach szkół – 4, 50 

Dla uczniów zajmujących miejsca w pierwszej dziesiątce na szczeblu  

wojewódzkim we wszystkich typach szkół – 4,0 

4.  Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który 

uzyskał pozytywne wyniki w nauce, co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim i reprezentuje naszą szkołę w zawodach sportowych. 



Za wysokie wyniki rozumie się zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w 

zawodach sportowych. W dyscyplinach zespołowych stypendium przyznaje 

się trzem najlepszym zawodnikom w zespole. 

4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego 

semestru nauki w danym typie szkoły. 

5. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która opracowuje 

regulamin udzielania stypendium oraz kompletuje dokumentację 

uzasadniającą przyznanie stypendium. 

6. Średnią ocen, o której mowa w pkt. 3 ustala komisja stypendialna, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która 

przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

8. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na 

ten cel w budżecie szkoły. 

9. Stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o 

której mowa w art. 6 ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

10. Stypendium jest wypłacane raz w okresie ( semestrze).  

11. Od decyzji o przyznaniu stypendium w określonej wysokości lub odmowy 

przyznania oraz wstrzymania służy odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę tj. Urzędu  Miasta Zabrze, Wydział Oświaty ul. Park Hutniczy 8 

12. Środki finansowe z tytułu udzielonego stypendium będą wypłacane uczniowi 

w Centrum Edukacji pokój 102.    

 

 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 20. 09.2005r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wnioskodawca : 

 

..........................................    Zabrze, dnia ...................... 

 

.......................................... 
imię, nazwisko, stanowisko  

 

     Dyrektor 

Centrum Edukacji 

          w Zabrzu 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
 

 

 

 

 

1. Dane ucznia 

 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Telefon  

Klasa  

Wychowawca  

Średnia ocen za poprzedni semestr  

Zachowanie  

Inne informacje  

  

  

 

 

2. Rodzaj stypendium 

 

Rodzaj stypendium Osiągnięcie Wynik/ 

miejsce 

Za wysoką średnią ocen   

Za reprezentowanie szkoły w konkursach   

Za wysokie osiągnięcia sportowe    

 

 



3. Uzasadnienie  . 

 

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

 

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

 

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

 

4. Opinia komisji stypendialnej 

 

    Komisja stypendialna proponuje: 

 Przyznać stypendium  za wysoką srednią wyników nauczania.  

 Przyznać stypendium za wyniki nauczania i wysokie miejsce w konkursie 

przedmiotowym 

 Przyznać stypendium za osiągnięcia sportowe 

 Nie przyznawać stypendium z powodu: ...................................................... 

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

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

5. Decyzja Dyrektora Szkoły 

 Przyznać stypendium  za wysoką średnią wyników nauczania. ................... 

 Przyznać stypendium za wyniki nauczania i wysokie miejsce w konkursie 

przedmiotowym ........................................................................................... 

 Przyznać stypendium za osiągnięcia sportowe ............................................ 

 Nie przyznawać stypendium z powodu: ...................................................... 

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

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

 

 

 

 

Podpisy członków komisji                                                             Dyrektor szkoły 

Stypendialnej 

 

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

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

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

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


