Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
uczniom Zespołu Szkół Nr 67

I
Postanowienia wstępne
§1
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla
uczniów Zespołu Szkół Nr 67 określa:
1) sposób ustalania wysokości przyznawanej pomocy o charakterze
motywacyjnym
2) tryb i sposób udzielania pomocy o charakterze motywacyjnym
3) warunki przyznawania tej pomocy
§2
Świadczeniem pomocy o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki
w nauce.
II
Sposób ustalania wysokości przyznawanego stypendium

1.
2.

3.

4.

§3
Ustalenie wysokości stypendium za wyniki w nauce jest uzależnione od
środków przewidzianych na ten cel w budżecie Szkoły na dany rok szkolny.
Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej
dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wysokość stypendium określa każdorazowo Dyrektor Szkoły uwzględniając
wysokość środków finansowych, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
i organu prowadzącego.
W roku szkolnym 2008/2009 stypendium szkolne dla uczniów
niepełnoletnich nie może przekroczyć dwukrotności zasiłku rodzinnego
w wysokości 64 zł, a dla uczniów pełnoletnich nie może przekroczyć
dwukrotności zasiłku rodzinnego w wysokości 68 zł.
III
Tryb i sposób udzielania stypendium za wyniki w nauce

§4
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje
się to stypendium.

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może się ubiegać nie
wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w szkołach Zespołu.
3. Szkolna Komisja Stypendialna składa się z pracowników pedagogicznych
Szkoły.
4. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Stypendialnej jest Dyrektor Szkoły lub
osoba przez niego wyznaczona.
5. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane po zakończeniu nauki
w danym semestrze.
6. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca
klasy, Dyrektor lub pedagog szkolny na ręce przewodniczącego Komisji.
7. Szkolna Komisja Stypendialna przekazuje Dyrektorowi Szkoły swoją opinię
dotyczącą złożonych przez wychowawców wniosków.
8. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z opinią Komisji przyznaje stypendium
za wyniki w nauce.
9. Przyznane stypendium wypłaca uczniowi upoważniony przez Dyrektora
pracownik administracji Szkoły. Uczeń potwierdza otrzymanie stypendium
własnoręcznym podpisem.
IV
Warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce
§5
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi:
a) Gimnazjum, jeżeli uzyskał:
średnią ocen co najmniej 4,75
co najmniej dobrą ocenę z zachowania
b) Liceum, jeżeli uzyskał:
średnią co najmniej 4,75
co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
Uczeń powinien godnie reprezentować Szkołę.
V
Postanowienia końcowe
§6
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.
2. Regulamin udostępnia się w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole Szkół
Nr 67.

Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30. 08. 2012 wprowadzającej
zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom Zespołu Szkół
Nr 67 § 5 otrzymuje brzmienie:
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi:
a) Gimnazjum, jeżeli uzyskał:
średnią ocen co najmniej 5,0
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
b) Liceum, jeżeli uzyskał:
średnią co najmniej 4,75
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Uczeń powinien godnie reprezentować Szkołę.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 roku.
Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 25. 06. 2014
wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce uczniom Zespołu Szkół Nr 67:
 Tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin przyznawania stypendium za
wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe uczniom Zespołu Szkół Nr 67”.
 § 2 otrzymuje brzmienie: „Świadczeniem pomocy o charakterze motywacyjnym jest
stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe.”.
 Z § 3 usuwa się pkt 4
 Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie: „Tryb i sposób przyznawania stypendium za
wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe.”.
 W § 4:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane
uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym półrocze,
w którym przyznaje się to stypendium a stypendium za osiągnięcia sportowe –
uczniowi, który osiągnął wysokie wyniki w sporcie w okresie nie wcześniejszym
niż rok szkolny bezpośrednio poprzedzający półrocze, w którym zostało przyznane
stypendium.”;
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „O przyznanie stypendium za wyniki w nauce
i stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może się ubiegać nie wcześniej niż po
zakończeniu pierwszego półrocza nauki w szkołach Zespołu.”;
3) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wyniki w nauce i stypendium za
osiągnięcia sportowe są wypłacane po zakończeniu nauki w danym półroczu.”;
4) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
i stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy na ręce
przewodniczącego Szkolnej Komisji Stypendialnej. Do wniosku o stypendium za
osiągnięcia sportowe musi być dołączony dokument (bądź uwierzytelniona kopia
dokumentu), który potwierdza te osiągnięcia, a złożenie wniosku – skonsultowane
z nauczycielem wychowania fizycznego.”;
5) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z opinią Komisji
przyznaje stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe.”;
6) dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
pkt 10: „Wysokość stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia
sportowe jest uzależniona od posiadanych środków finansowych przeznaczonych
na ten cel przez organ prowadzący Szkołę.”.
pkt 11: „Informacje o uczniach, którzy otrzymali stypendium, będą podawane do
publicznej wiadomości.”.

 Tytuł Rozdziału IV otrzymuje brzmienie: „Warunki przyznawania stypendium za
wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe”.
 § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi:
a) Gimnazjum, jeżeli uzyskał:
średnią ocen co najmniej 5,0
wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania
b) Liceum, jeżeli uzyskał:
średnią ocen co najmniej 4,75
wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi
Gimnazjum i Liceum, który:
a) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał ocenę celującą lub
bardzo dobrą z wychowania fizycznego
b) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej (adekwatnie do okresu
wnioskowania o stypendium) uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania
c) reprezentując Szkołę – indywidualnie lub zespołowo – uzyskał wysokie wyniki
(lokaty I – III) w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
lub odniósł sukces – indywidualnie lub zespołowo w różnych dyscyplinach sportu
uprawianych poza Szkołą na szczeblu co najmniej wojewódzkim (lokaty I – III)
d) przekazał wnioskodawcy dokument, o którym mowa w § 4 pkt. 6.
3. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien godnie reprezentować
Szkołę.
4. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków
ucznia Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może
wstrzymać wypłatę stypendium lub ją cofnąć.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 roku.

*
Zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 ze zm.)
Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 26/XXIV/2017 z 21 grudnia 2017
wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie przyznawania stypendium za wyniki
w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe:
 Tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin przyznawania stypendium za
wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe uczniom XV Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej.
 § 1. Otrzymuje brzmienie: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym dla uczniów XV LO określa:
1. sposób ustalania wysokości przyznawanej pomocy o charakterze motywacyjnym
2 tryb i sposób udzielania pomocy o charakterze motywacyjnym
2. warunki przyznawania tej pomocy

 W § 4. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „O przyznanie stypendium za wyniki w nauce
i stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może się ubiegać nie wcześniej niż po
zakończeniu pierwszego półrocza nauki w XV LO.
 § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi XV LO, jeżeli
uzyskał:
a) średnią ocen co najmniej 4,75
b) wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi XV LO, który:
a) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał ocenę celującą
lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego
b) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej (adekwatnie do okresu
wnioskowania o stypendium) uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania
c) reprezentując Szkołę – indywidualnie lub zespołowo – uzyskał wysokie wyniki
(lokaty I – III) w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym lub odniósł sukces – indywidualnie lub zespołowo w różnych
dyscyplinach sportu uprawianych poza Szkołą na szczeblu co najmniej
wojewódzkim (lokaty I – III)
d) przekazał wnioskodawcy dokument, o którym mowa w § 4 pkt. 6.
 W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów oddziałów gimnazjalnych
obowiązują zapisy zawarte w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe w wersji z dnia 25. 06. 2014.
stanowiącym w wyżej wymienionym okresie załącznik do niniejszego dokumentu.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

*
Zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 ze zm.)
Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 12/XIV/2019 z dnia 14 czerwca
2019 r. wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie przyznawania stypendium za
wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe:
 W § 5 pkt 2 c) otrzymuje brzmienie:
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi XV LO, który:
c) reprezentując Szkołę – indywidualnie lub zespołowo – uzyskał wysokie wyniki
(lokaty I – III) w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
lub odniósł sukces – indywidualnie lub zespołowo w różnych dyscyplinach sportu
uprawianych poza Szkołą na szczeblu wojewódzkim lub krajowym/ogólnopolskim
(lokaty I – III) lub międzynarodowym (lokaty I – VI).
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Rozdział 8a
Pomoc materialna dla uczniów
Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
3. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o
których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również:

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
1)

Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

