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Załącznik do Zarządzenia  
Nr 38/2021 z dn. 7.12.2021 r. 
Dyrektora I LO w Zamościu 

Regulamin przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 

  
Na podstawie: art. 90 g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021r. 
poz. 1915). 
 

§ 1. 
1. Ustalam Regulamin przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki 

w nauce lub za osiągnięcia sportowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Zamoyskiego w Zamościu zwany dalej „regulaminem”. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
- dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Zamoyskiego w Zamościu, 
-   uczniu – należy rozumieć ucznia I LO w Zamościu, 
- stypendium – należy rozumieć stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 
sportowe. 
 

§ 2. 
1. Stypendium ma na celu wspieranie i motywowanie ucznia do osiągania wysokich 

wyników w nauce oraz sporcie. 
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który za I semestr 

lub za rok szkolny uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę 
zachowania. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 
międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania 

 
§ 3. 

1. Stypendium może być przyznane uczniowi spełniającemu jedno z następujących 
kryteriów: 
 

Za wyniki w nauce: 
A. I grupa  – średnia ocen równa i powyżej 5,0  
B. II grupa  – średnia ocen  4,75 – 4,99  
C. III grupa  – średnia ocen  4,51 – 4,74  

Za osiągnięcia sportowe w zawodach rangi: 
A. ogólnopolskiej  

1. za miejsca od I do V  
B. wojewódzkiej 

1. za miejsce I  
2. za miejsca od II do III  
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C. rejonowej 
1. za miejsce I 
2. za miejsce II 

 
§ 4. 

1. Stypendia można przyznać raz na semestr, nie więcej niż 2 razy do roku.  
2. Uczeń ma prawo do jednego stypendium motywacyjnego. 

 
§ 5. 

 
1. Dyrektor szkoły powołuje KOMISJĘ STYPENDIALNĄ w celu opiniowania wniosków  

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. W skład komisji 
wchodzą: przewodniczący oraz 2 członków. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu) składa wychowawca ucznia do komisji stypendialnej, powołanej w terminie 
do 3 dni po posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej 
lub rocznej. 

3. Za formalną i merytoryczną treść wniosku oraz terminowość jego złożenia odpowiada 
wychowawca ucznia – kandydata do stypendium. 

4. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.  
5. Na posiedzeniu komisji przewodniczący przedstawia kandydatów na stypendystów 

na podstawie zgłoszonych wniosków. 
6. Komisja stypendialna: 

a) ocenia wnioski merytorycznie, kierując się kryteriami o których mowa w § 3, 
weryfikuje wyniki współzawodnictwa sportowego uprawniające do ubiegania się 
o stypendium za osiągnięcia sportowe na podstawie załączonych do wniosków 
kserokopii dyplomów/zaświadczeń, 

b) sporządza listę rankingową uczniów – kandydatów na stypendystów, odrębnie 
za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, 

c) przekazuje zaopiniowane wnioski oraz listę rankingową uczniów dyrektorowi szkoły, 
d) sporządza protokoły ze swoich posiedzeń, które w przeciągu dwóch tygodni 

przewodniczący komisji składa w sekretariacie szkoły. 
 
 

§ 6. 
Dyrektor ustala wysokość stypendium po zasięgnięciu opinii Komisji stypendialnej i Rady 
Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (stawki stypendium 
na dany rok szkolny określone przez Prezydenta Miasta Zamość stanowią Załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu). 

 
§ 7. 

1. Stypendium przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach 
środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący na dany rok i w wysokości nie 
przekraczającej dwukrotnej wysokości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
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2. Od decyzji o przyznaniu stypendium nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 8. 
1. Listę uczniów, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe sporządza przewodniczący komisji i przekazuje księgowej. 
2. Obsługę stypendiów prowadzi księgowa szkoły. 
3. Stypendia wypłacane są jednorazowo w formie gotówkowej w terminach odpowiednio: 

a) za pierwszy okres roku szkolnego – po jego zakończeniu nie później niż 31 marca, 
b) za rok szkolny – po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie później 

niż do 10 września. 
4. Informacja o przyznanym stypendium oraz terminie wypłaty przekazywana jest uczniom 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
 

 
§ 9. 

Uchyla się Regulamin przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu wprowadzony Zarządzeniem 
Nr 103/2012 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 
z dnia 30 listopada 2012 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulamin  
przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym 
w I Liceum Ogólnokształcącym  
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 

  

WNIOSEK o przyznanie stypendium motywacyjnego  

za wyniki w nauce* 

za osiągnięcia sportowe* 

imię i nazwisko ucznia, klasa ............................................................................................................................... 

w I okresie / II okresie* roku szkolnego .............................................................................................................. 

Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczniowi / uczennicy  

a) Średnia ocen: ............................................       b) Ocena zachowania: .................................. 

Opis kryteriów dodatkowych: 

sukcesy odniesione przez ucznia/ uczennicę w olimpiadach i konkursach  ( nazwa konkursu, etap, lokata ): 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

Wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczniowi / uczennicy 

a) Ocena zachowania............................................       b)średnia ocen .................................. 

Opis kryteriów:  

sukcesy odniesione przez ucznia/ uczennicę w zawodach sportowych ( nazwa, lokata ): 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 data, podpis wychowawcy klasy.............................................................. 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: do wniosku należy dołączyć dokumentację osiągnięć / kserokopie dyplomów, zaświadczeń, itp., które 
nie znajdują się w dokumentacji szkoły/ 
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WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA 

............................................................. / data posiedzenia komisji / 

1. Ocena formalna wniosku: 

Opinia Komisji Stypendialnej: POZYTYWNA / NEGATYWNA * 

Proponowana kwota _________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 

Skład członków komisji stypendialnej: podpis 

1. ................................................................... - przewodniczący …………………………. 

2. ................................................................. – członek ........................................................ 

3 ................................................................. – członek ........................................................ 

 

 

 

Decyzja Dyrektora  Szkoły: 

Zatwierdzam do wypłaty: __________________________________________________ 

 

Data : _________________________________________________________________ 

 

Podpis dyrektora _________________________________________________________ 


