
Regulamin przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe dla 

uczniów Zespołu Szkół Nr 32 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 

I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 

uczniów Zespołu Szkół Nr 32 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 wybitne osiągnięcia 

sportowe. 

II 

Sposób ustalania wysokości przyznawanego stypendium 

§ 3 

1. Ustalenie wysokości stypendium za wyniki w nauce jest uzależnione od 

środków przewidzianych na ten cel w budżecie Szkoły na dany rok szkolny. 

2. 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. 

3. Wysokość stypendium określa każdorazowo Dyrektor Szkoły uwzględniając 

wysokość środków finansowych, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej 

i organu prowadzącego. 

4. W roku szkolnym 2016/2017 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 wybitne osiągnięcia sportowe 

§ 4 

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

co najmniej dobrą ocenę z zachowania.  

2. O przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może ubiegać się wychowawca 

klasy, nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w szkołach Zespołu Szkół 

ZS nr 32. 

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 wybitne osiągnięcia sportowe wypłacane jest jednorazowo w każdym 

semestrze. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe 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 wybitne osiągnięcia sportowe. 

9. Przyznane stypendium wypłaca uczniowi upoważniony przez Dyrektora 

pracownik szkoły. Uczeń potwierdza otrzymanie stypendium 

własnoręcznym podpisem. 

IV 

Warunki przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe 

§ 5 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi: 

a) Liceum, jeżeli uzyskał: 

- co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

- ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego. 

- systematyczne uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego -  powyżej 70 % 
- reprezentował szkołę w zawodach na poziomie: międzyszkolnym, powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim. 

- poza szkołą wytrwale trenuje i osiąga sukcesy, rozwijając swoje pasje i zainteresowania  

w zarejestrowanych klubach sportowych widniejących w rejestrze Urzędu Miasta/ Gminy. 

b)Technikum 

- co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

- ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego. 

- systematyczne uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego -vpowyżej 70 %   

- reprezentował szkołę w zawodach na poziomie: międzyszkolnym, powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim. 

- poza szkołą wytrwale trenuje i osiąga sukcesy, rozwijając swoje pasje i zainteresowania  

w zarejestrowanych klubach sportowych widniejących w rejestrze Urzędu Miasta/ Gminy. 

c) Szkoła Zawodowa 

- co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

- ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego. 

- systematyczne uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego -  powyżej 70 % 
- reprezentował szkołę w zawodach na poziomie: międzyszkolnym, powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim. 

- poza szkołą wytrwale trenuje i osiąga sukcesy, rozwijając swoje pasje i zainteresowania  

w zarejestrowanych klubach sportowych widniejących w rejestrze Urzędu Miasta/ Gminy. 

Stypendium sportowe przyznawane jest za osiągnięcia sportowe z poprzedniego semestru. 

2. Wychowawca składa wniosek o stypendium sportowe potwierdzony osiągnięciami 

sportowymi.  

3. Do wniosku dołącza załączniki ( kserokopie, dyplomy, medale lub zaświadczenie z klubu 

potwierdzające osiągnięcia pozaszkolne ). 

V 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Pedagogiczną  

i Dyrekcję Szkoły. 

2. Regulamin udostępnia się w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole Szkół Nr 32. 
 



Załącznik nr 2                                                                                                               ……………………………………… 
                                                                                                                                               (miejscowość, data)  

 

 

 

                                                                                                                           Komisja stypendialna 

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………………………………… 
                                                                                                                                                           ( nazwa szkoły, miejscowość ) 
 

 

                                       Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 

 

Na podstawie art. 90 ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. 

Nr 256 poz. 2572 ze zm. ) wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce: 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

W okresie ………………………………………………………….. uczeń klasy ……………………………………. 

 

Ocena z zachowania ………………………………. 

 Ocena z  wychowania fizycznego za I półrocze/roczna ………………………………………………… 

 

Frekwencja na zajęciach ……………………………………………………….. 

 

Sukcesy sportowe:  ( potwierdzone załącznikami  ) 

 

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

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

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

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

 

 

 
                                                                                                                    Czytelny podpis wychowawcy klasy: 

      * załączniki: 

1.                                                                                                                ………………………………………… 

2. 

3.                                                                                                                 czytelny podpis ucznia                                                                              

4 

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

 
.       

 


