
 

Regulamin 

przyznawania szkolnego stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

w V Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach 

 

 
1. Procedura przyznawania szkolnego stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe zwanego dalej stypendium wynika z Ustawy o systemie oświaty z dnia 15 września 

1991 z późniejszymi zmianami art. 90 g oraz innych aktów prawnych regulujących zasady 

przyznawania stypendiów w szkołach. 
 

2. Ilość i wysokość przyznawanych stypendiów warunkowana jest wysokością środków 

finansowych przekazanych szkole na ten cel. 
 

3. Stypendium przyznawane jest jednorazowo na jeden semestr. 

 
4. O stypendium ubiegać się może uczeń liceum począwszy od drugiego semestru klasy 

pierwszej, spełniający warunki, zawarte w p. 13-17. 

 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii szkolnej 
komisji stypendialnej, zwanej dalej komisją, dotyczącej wniosku sformułowanego przez 

wychowawcę klasy, do której uczęszcza kandydat do stypendium. 

 
6. Wniosek, o którym mowa w p. 5 , wychowawca klasy przekazuje komisji stypendialnej po 

konferencji klasyfikacyjnej /semestralnej lub końcoworocznej/ nie później niż do dnia 

posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującego semestr lub rok szkolny. 

               
7. Komisję powołuje i odwołuje dyrektor szkoły. 

 

8. W jej skład wchodzą: 
a/ pedagog szkolny 

b/ opiekun samorządu szkolnego 

c/ inni członkowie Rady Pedagogicznej. 
 

9. Komisja liczy od 5 do 7 członków. 

 

10. Dyrektor szkoły powierza jednemu z członków komisji obowiązki przewodniczącego. 
 

11. O składzie komisji dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną. 

 
12. Procedura opiniowania wniosków o przyznanie stypendium, o którym mowa w p. 5 i p. 6 

obejmuje: 

a/   przyjęcie od wychowawcy klasy wniosku o przyznanie stypendium 
b/   analiza uzasadnienia i jego zgodności z kryteriami przyznawania stypendium 

c/   opracowanie opinii 

d/  przekazanie wniosku wraz z opinią dyrektorowi szkoły w terminie nieprzekraczającym 7 

dni od daty otrzymania wniosku od wychowawcy klasy. 
 

13. Stypendium naukowe przysługuje w pierwszej kolejności laureatom i finalistom olimpiad 

przedmiotowych . 
                                                                                                  

14. Stypendium sportowe przysługuje w pierwszej kolejności uczniom, którzy w konkurencjach 

indywidualnych w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim zajęli najwyższe miejsca 

/1-3/. 
 



15. Stypendyści wymienieni w p. 13 i 14 nie muszą spełniać warunków, zawartych w p. 16 i 17. 

 

16. Kandydat do stypendium za wyniki w nauce powinien spełnić kryterium uzyskania średniej 
ocen semestralnych lub końcoworocznych co najmniej 4,8. 

 

17. W przypadku zgłoszenia liczby wniosków znacznie przekraczających ilość środków 
przeznaczonych na cele stypendialne komisja ma prawo oprócz wymogu zawartego w p. 16 

wziąć pod uwagę postawę uczniowską kandydata, wyrażoną w ocenie zachowania, w tym 

przede wszystkim nienaganną realizację obowiązku szkolnego. 

 
18. Jeżeli dwóch kandydatów spełnia w równym stopniu wymagania w p. 16 i p. 17 dyrektor 

szkoły jako dysponent środków podejmuje decyzję o podziale kwoty przypadającej na jedno 

stypendium pomiędzy dwóch kandydatów w równej części.   
 

19. O swoich decyzjach w sprawie przyznanych stypendiów dyrektor szkoły informuje Radę 

Pedagogiczną. 
 

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia przez Radę Pedagogiczną na czas 

nieokreślony. 

 
21. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną w formie 

aneksu. 

 


