
Zarządzenie  nr 57/2018 

 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 

w Raciborzu 

z dnia 03 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów   

                     ZSOMS  

 

Na podstawie: 

1. art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz                                  

z 2017 r. poz. 60), 

2. art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952,                         

z 2018 r. poz. 107, 138) 

 

 

zarządzam co następuje: 

& 1. 

 

Wprowadzam w Zespole Szkół  Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu 

„Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów ZSOMS”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

& 2. 

Uchylam dotychczas obowiązujący Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów ZSOMS. 

& 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów ZSOMS 

 

Podstawa prawna”: 

1. art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 

2017 r. poz. 60), 

2. art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952,                                      

z 12018 r. poz. 107, 138)) 

 

& 1. 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania w okresie nauki poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

& 2. 

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń  może się  ubiegać nie wcześniej niż  po ukończeniu pierwszego 

półrocza nauki  w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem & 3. 

& 3. 

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV do ukończenia 

pierwszego półrocza nauki.  

& 4. 

Dyrektor Zespołu  powołuje  Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą opiekunowie Samorządów Uczniowskich 

działających w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu  

& 5. 

Średnią ocen, o której mowa w &. 1, ustala Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządów 

Uczniowskich działających w Zespole.  

& 6. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy, na plenarnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej,  składa do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi 

Zespołu. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce określa załącznik do niniejszego Regulaminu.  

& 7.  

Stypendium za wyniki w nauce przyznaje Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków 

przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie placówki.   

& 8. 

Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2                    

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.. 

& 9. 

Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się raz w semestrze. 



 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym ………… semestr………………… 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy…………………………………………….. 

Klasa ………………… 

 

Średnia ocen za wyniki dydaktyczne ………………………………………… 

 

 

 

Załączniki 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ocena z zachowania …………………………………………………………….. 

 

 

Racibórz, dn……………………………………………..   ……………………………………………….
        (składający wniosek wychowawca klasy) 

  

      

 

 

 

 

 

 

 


