
REGULAMIN 

 przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  

w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni  

 

§1.  Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe.  

§2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być 

przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru 

nauki w danym typie szkoły.  

§3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej powołanej przez 

dyrektora, która przekazuje go wraz ze swoja opinią i samorządu 

uczniowskiego dyrektorowi szkoły.  

§4.  Wniosek powinien być złożony do komisji w przeciągu jednego tygodnia od 

posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej semestralne lub 

końcoworoczne wyniki nauczania. 

 §5. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odbywa 

się podczas uroczystej akademii podsumowującej I semestr lub 

rozpoczynającej rok szkolny w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i 

zaproszonych gości.  

§6.  Absolwenci otrzymują stypendium w dniu zakończenia nauki.  

§7. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który spełnia łącznie 

następujące wymagania:  

1.  w wyniku klasyfikacji śródrocznej/rocznej uzyskał średnią ocen, łącznie z 

religią/etyką, minimum 4,50 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch 

miejsc po przecinku); 

2.  w wyniku klasyfikacji śródrocznej/rocznej uzyskał, co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania;  

3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub 

społeczności lokalnej, jego osiągnięcia w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu 

wiedzy z tych przedmiotów. 

§8.  Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który 

spełnia łącznie następujące kryteria:  

1.  w wyniku klasyfikacji śródrocznej/rocznej uzyskał średnią ocen, łącznie z 

religią/etyką, minimum 4,00 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch 

miejsc po przecinku);  



2. w wyniku klasyfikacji śródrocznej/półrocznej uzyskał, co najmniej bardzo

dobrą ocenę zachowania;

3. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co

najmniej wojewódzkim;

4. uczeń, który uzyskał sukcesy na szczeblu ogólnopolskim może uzyskać

stypendium dyrektora z pominięciem pkt. 2 a.

§9. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się

jednorazowo na numer konta bankowego wskazany przez ucznia/rodzica.

§10. Minimalna wysokość stypendium wynosi 50 zł a maksymalna 200 zł.

§11. Wysokość stypendium i ich ilość zależy od środków przyznanych przez

organ prowadzący w planie finansowym szkoły.
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