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§1 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

1) wyniki w nauce,  

2) osiągnięcia sportowe. 

§2 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje 

wychowawca do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją 

opinią Dyrektorowi Szkoły. 

2. Wzór wniosku posiada komisja stypendialna. 

 

                                                                    §3 

 

1. Szkolne stypendium za wyniki w nauce otrzymują najlepsi uczniowie technikum  

oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. 

2. 2, Ilość stypendiów oraz ich wysokość w danym semestrze ustala Komisja 

Stypendialna w zależności od dysponowanych środków finansowych. 

3. Stypendium przyznaje się za okres od września do grudnia i od stycznia do czerwca 

danego roku szkolnego, 

4. Szkolne stypendium za wyniki w nauce przyznaje Dyrektor Szkoły. 

5. Podstawą do kwalifikacji uczniów są wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej.  

6. Stypendystami nie mogą zostać uczniowie klas kończących po ostatnim semestrze 

nauki. 

7. W trakcie kwalifikacji bierze się pod uwagę: średnią ocen, ocenę z zachowania  

oraz frekwencję ucznia. 

8. Ustala się następujące zasady punktacji: 

8.1. Średnia ocen 

dla technikum: 

średnia ocen punktacja 

4,4 13 pkt 

4,5 15 pkt 

4,6 17 pkt 

4,7 19 pkt 

4,8 21 pkt 

4,9 23 pkt 

5,0 25 pkt 

powyżej 5,0 27 pkt 
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dla Branżowej Szkoły I Stopnia: 

średnia ocen punktacja 

4,0 5 pkt 

4,1 7 pkt 

4,2 9 pkt 

4,3 11 pkt 

4,4 13 pkt 

4,5 15 pkt 

4,6 17 pkt 

4,7 19 pkt 

4,8 21 pkt 

4,9 23 pkt 

5,0 25 pkt 

powyżej 5,0 27 pkt 

 

8.2. Ocena z zachowania 

dla technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia: 

ocena punktacja 

dobre 2 pkt 

bardzo dobre 4 pkt 

wzorowe 6 pkt 

 

8.3. Frekwencja 

dla technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia: 

frekwencja punktacja 

86% 1 pkt 

87% 2 pkt 

88% 3 pkt 

89% 4 pkt 

90% 5 pkt 

91% 6 pkt 

92% 7 pkt 

93% 8 pkt 

94% 9 pkt 

95% 10 pkt 

96% 11 pkt 

97% 12 pkt 

98% 13 pkt 

99% 14 pkt 

100% 15 kt 
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9. Szkolne stypendium za wyniki w nauce otrzymują uczniowie z najwyższą liczbą punktów. 

10. Uczeń może otrzymać tylko jeden rodzaj stypendium. 

§4 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał pierwsze 

miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatu lub 1-3 miejsca na 

szczeblu województwa i ma co najmniej dobra ocenę z zachowania.  

 

§5 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

1) przyznano mu inne stypendia za osiągnięcia w nauce, 

2) rażąco naruszył regulamin uczniowski. 

§6 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności 

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

o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami. 

§7 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo  

w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone w §3 

 lub w §4. 

§8 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły  

po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej. 

 


