
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/2020/2021 dotyczącej zmiany Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia 
sportowe lub osiągnięcia artystyczne w X Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu 

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia 
sportowe lub artystyczne w X Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu 

 

Podstawa prawna: art. 90 g ust. 8 pkt 1-11 z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza się na niniejszy regulamin zatwierdzony na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2020r. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa: 
a) sposób ustalania 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 i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia artystyczne; 
f) tryb wypłacania stypendium. 

 
2. X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 

Konarskiego w Radomiu może udzielić świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym, którymi są: 
a) stypendium za wyniki w nauce; 
b) stypendium za osiągnięcia sportowe; 
c) stypendium za osiągnięcia artystycznena warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie. 
 

3. Stypendia te są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić 
się znaczącymi osiągnięciami i mają na celu mobilizowanie ich do rozwijania 
uzdolnień  
i zainteresowań. 
 

4. Stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne przyznaje 
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach posiadanych 
środków budżetowych. 
 

5. Dyrektor szkoły powołuje na dany rok szkolny Komisję Stypendialną. 
 

6. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne 
uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki. 
 

 



 

Rozdział II 

Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego 

 

1. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu  opinii  Komisji 
Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym. 
 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 
średnią ocen w okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to 
stypendium. 
 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej mię- 
dzyszkolnym lub indywidualnie promując szkołę. 
 

4. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej  między- 
szkolnym lub indywidualnie promując szkołę. 
 

5. Średnią ocen ustala Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
i Samorządu Uczniowskiego. 
 

6. X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Konarskiego w Radomiu przyjmuje następujące kryteria przyznawania stypendium: 

A. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który: 
a) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych przedmiotów nauczania; 
b) na semestr otrzymał co najmniej oceny dostateczne z obowiązkowych przedmio- 

tów nauczania; 
c) otrzymał co najmniej  bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
d) poza powyższymi kryteriami jest laureatem konkursów lub olimpiad na szczeblu 

ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym; 
e) wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej 

ocen: 

- średnia ocen  4,75 – 4,99 – 200 zł; 
- średnia ocen 5,00 – 6,00 – 350 zł. 

B. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który:                                             
a) uzyskał wysokie wyniki w uprawianej dyscyplinie sportu na szczeblu co najmniej 
międzyszkolnym; 
b)  promuje szkołę w środowisku lokalnym i na arenie ogólnopolskiej; 
c)  został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania; 
d)  otrzymał co najmniej bardzo dobra ocenę z wychowania fizycznego; 
e)  uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
f) wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe wynosi 200 zł. 



C. Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniowi, który: 

a)  uzyskał wysokie wyniki w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej 
        międzyszkolnym; 

b)   promuje szkołę w środowisku lokalnym i na arenie ogólnopolskiej; 
c)  został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania; 
d)  przejawia szczególne zainteresowania w takich dziedzinach jak: plastyka, muzyka, 
      taniec, zajęcia teatralne, fotografia (lub inne zajęcia artystyczne); 
e)  prezentuje swoje osiągnięcia na forum szkoły i w środowisku lokalnym; 
f)  uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
g)  wysokość stypendium za osiągnięcia artystyczne wynosi 200 zł.  

7. Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymywać jednocześniestypen- 
dium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe i stypendium za 
osiągnięcia artystyczne. 
 

8. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego. 
 

9. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2003r. 
Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) o świadczeniach rodzinnych. 
 

10. Stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne może być 
przyznane i wypłacone raz w semestrze. 
 
 

Rozdział III 
 

Tryb i sposób przyznawania stypendium 
 
1. Ciałem o charakterze opiniodawczo- doradczym jest Komisja Stypendialnapowo- 

łana przez Dyrektora szkoły. Spośród wybranych nauczycieli Dyrektor wyznacza 
przewodniczącego. 

2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy: 
• opracowanie i modyfikowanie wniosku o przyznanie stypendium 

szkolnego; 
• przyjmowanie wniosków od wychowawców klas; 
• sprawdzenie wniosków pod względem formalnym; 
• zaopiniowanie w/w wniosków; 
• przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi szkoły; 
• odbywanie posiedzeń, z których sporządza się protokół. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne do Komisji Stypendialnej składa wychowawca klasy w dniuzatwier-
dzenia wyników klasyfikacji. 

4. Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli: 



• wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy 
ubieganiu się o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów do 
złożenia wniosku; 

• zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w 
określonej kategorii. 

5. Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 
• pali papierosy; 
• spożywa alkohol i inne środki odurzające; 
• rażąco naruszył obowiązki ucznia; 
• dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej 

postawy moralno-etycznej; 
• posiada nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych; 
• otrzymał naganę wychowawcy lub Dyrektora szkoły. 

6. Decyzje Dyrektor szkoły o sprawach stypendiów są ostateczne. 
7. Stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne w formie 

przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę należności przez 
szkolną księgową w terminie 14 dni.  

8. Stypendium może odebrać rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń. 
 
 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.  
2. Zmiany w niniejszym regulaminie staja się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę 

Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. 
3. Regulamin został zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


