Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
im. Marszałka J. Piłsudskiego
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych określa zasady przyznawania
stypendiów za wyniki w nauce (zwanych dalej stypendiami motywacyjnymi) uczniom
Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Technikum uczących się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi im. Marszałka J. Piłsudskiego.
2. Stypendium motywacyjne przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych (załącznik 2)
3. Stypendium lub nagrody rzeczowe za bardzo dobre wyniki w nauce w przedmiotach
zawodowych przyznaje Dyrektor Szkoły, na wniosek wychowawcy po uprzedniej
rekomendacji nauczyciela przedmiotu zawodowego.
3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
a) przewodniczący komisji
b) co najmniej dwóch członków komisji.
Skład komisji wraz z przewodniczącym wyznacza Dyrektor Szkoły.

§2
Warunki i zasady udzielania stypendium
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią
ocen ze wszystkich przedmiotów 4.5 w okresie poprzedzającym czas, w którym
przyznaje się to stypendium oraz uzyskał ocenę bardzo dobrą lub wzorową
z zachowania.
2. Stypendium motywacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce w przedmiotach
zawodowych na wniosek wychowawcy przyznawane jest uczniowi, który uzyskał
średnią ocen z przedmiotów zawodowych 4.5 w okresie poprzedzającym czas,
w którym przyznaje się to stypendium oraz uzyskał ocenę z zachowania nie niższą niż
dobrą. W szczególności na wniosek wychowawcy przyznawana jest nagroda rzeczowa
uczniowi, który otrzymał rekomendację nauczyciela przedmiotów zawodowych
wykazując szczególne zainteresowanie nauczanym zawodem.
3. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy
do komisji stypendialnej (załącznik nr 3).
4. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły (załącznik nr 1).
5. Stypendium motywacyjne jest wypłacane jednorazowo na zakończenie roku
szkolnego.
6. Nagrody rzeczowe za dobre wyniki w nauce przedmiotów zawodowych przekazywane
jest jednorazowo na zakończenie roku szkolnego.
7. Stypendium motywacyjne jest wypłacane uczniowi w kwocie nie wyższej niż 248 zł.
8. Wartość nagród rzeczowych nie może być wyższa niż kwota 248 zł.
9. W przypadku gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią
ocen, przewyższa możliwości finansowe szkoły stypendium motywacyjne lub nagrody
rzeczowe otrzymują uczniowie, którzy mają dodatkowe osiągnięcia np. sportowe,
udział w olimpiadach, konkursach itp. a także uczniowie biorący czynny udział
w życiu szkoły.

§3
Utrata prawa do otrzymania stypendium
1. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium:
a) z dniem skreślenia z listy uczniów;
b) z dniem odebrania dokumentów ze szkoły;
c) z dniem zawieszenia w prawach ucznia;
d) z chwilą otrzymania nagany.

Załącznik nr 1
.............................................
(miejscowość, data)
Protokół z posiedzenia komisji stypendialnej
Komisja Stypendialna w składzie:
Przewodniczący

………………………………

Członkowie

………………………………
………………………………

po przeanalizowaniu wniosków wychowawców klas w sprawie przyznania uczniom
stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie, zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania
stypendiów motywacyjnych, obowiązującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w
Łodzi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, proponuje i pozytywnie opiniuje wnioski o
przyznanie stypendiów motywacyjnych oraz nagród rzeczowych następującym uczniom:
Stypendia motywacyjne:
1. ……………………… klasa ………
2. ……………………… klasa ………
3. ……………………… klasa ………
4. ……………………… klasa ………
5. ……………………… klasa ………
Stypendia za wyniki w nauce przedmiotów zawodowych:
1……………………… klasa ………
2……………………… klasa ………
3……………………… klasa ………
4……………………… klasa ………
5……………………… klasa ………
Nagrody rzeczowe:
1……………………… klasa ………
2……………………… klasa ………
3……………………… klasa ………
4……………………… klasa ………

5……………………… klasa ………

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

Przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej
PRZYZNAJĘ

STYPENDIUM

ZA

WYNIKI

W

NAUCE

uczniowi/uczennicy

klasy…………:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..………

Uczeń/uczennica uzyskał/a średnią ocen ……………
Stypendium w wysokości …………… (słownie: ……………………) zostanie wypłacone
w sekretariacie szkoły w dniu …………………

Załącznik nr 3
Wychowawca klasy ………

Łódź dn. ……………

………………………………………….
imię i nazwisko wychowawcy
Komisja Stypendialna
ds. stypendiów za wyniki w nauce
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
za wyniki w nauce
Uczniowi klasy

…………………………….

……………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko ucznia
UZASADNIENIE:
- średnia ocen………………………….
- zachowanie…………………………..
- frekwencja %....................................... w tym nieusprawiedliwionych godzin……………..
- osiągnięcia (konkursy, olimpiady, zawody sportowe, działalność na terenie szkoły)………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- opinia wychowawcy klasy……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpis wychowawcy:
OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Podpisy członków komisji:

