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REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ 

w 

Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie  

Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. M. Konopnickiej 

oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 

 

Działając na podstawie : 

 Ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty 

 Uchwały Nr 247/XL/2006 Rady Powiatu z dn. 27 kwietnia 2006 w sprawie 

przyznawania pomocy materialnej uczniom na terenie powiatu legionowskiego 

 Uchwały nr 113/XIV/2012 Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2012 zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyznawania Nagród Starosty Legionowskiego 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 

 

wprowadza się niniejszy regulamin Komisji Stypendialnej zaopiniowany i zatwierdzony na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących                 

w Legionowie w dniu   

 

& 1 

           W Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Legionowie istnieją 

następujące formy świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym : 

1. Stypendium za wyniki w nauce 

2. Nagroda Starosty Legionowskiego 

3. Nagroda Starosty za najwyższy wynik z egzaminów maturalnych 

 

 

                                               & 2 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym przyznawanym przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących na wniosek  Komisji Stypendialnej, której przewodniczy pedagog 

szkolny. 



2 
 

2. Stypendium przyznaje się uczniowi, który spełnił wymagania do jego uzyskania        

w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

 osiągnięcie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej średniej ocen w semestrze 

co najmniej 4,65 oraz co najmniej bardzo dobra ocena  z zachowania 

 osiągnięcie przez ucznia gimnazjum średniej ocen w semestrze co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocena  z zachowania 

3. Stypendium, przyznawane jest po zakończeniu każdego okresu nauki (dla ucznia klasy 

pierwszej – począwszy od II semestru) i wypłacane w danym okresie jednorazowo.  

4. Wysokość 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 

2003r.o świadczeniach rodzinnych. 

5. Stypendium przyznawane jest przez Dyrektora, na wniosek Komisji Stypendialnej   

(zał. 1) oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków 

przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

6. Przyznanie stypendium zatwierdza Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i wnioskuje o przyznanie środków do organu prowadzącego. 

7. Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się zgodnie z harmonogramem przyznawania 

środków finansowych w oświacie - raz w semestrze /dwukrotnie w ciągu roku 

szkolnego - w lutym i lipcu ze środków przyznawanych i zatwierdzonych przez organ 

prowadzący. 
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1. Uczeń może otrzymać  jednorazową Nagrodę Starosty za wyniki w nauce. 

2. Warunkiem otrzymania Nagrody Starosty dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących jest otrzymanie średniej ocen za cały poprzedzający rok szkolny 

co najmniej 4,90 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania  

3. Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty wychowawca klasy składa wraz z kopią ocen 

do Komisji Stypendialnej, która przekazuje go wraz ze swoją opinią Dyrektorowi 

Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

4. Przyznanie Nagrody Starosty opiniuje Rada Pedagogiczna. 

5. O przyznaniu Nagrody Starosty decyduje jedynie organ prowadzący. 

6. Wysokość Nagrody Starosty ustala organ prowadzący na podstawie uchwały Rady 

Powiatu 

7. Nagrodę Starosty otrzymuje uczeń raz w roku na pierwszej, po rozpoczęciu nowego 

roku szkolnego, sesji Rady Powiatu. 
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1. Nagroda Starosty za najwyższy wynik z egzaminów maturalnych przyznawana jest 

przez organ prowadzący uczniowi, który uzyskał najwyższy wynik procentowy            

z pisemnych egzaminów maturalnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych   

na poziomie podstawowym, zdawanych w pierwszym terminie. 

2. Wysokość Nagrody Starosty, o której mowa w ust.5 & 3 wynosi 2000 złotych.           

Może to być nagroda rzeczowa ufundowana przez Starostę Powiatu 
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1. Szkoła gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem pomocy materialnej         

o charakterze motywacyjnym. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1   

do niniejszego regulaminu. 
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            Z posiedzeń Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. 
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1. Regulamin został zaopiniowany przez samorząd szkolny w dniu………………………   

2. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Powiatowego Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących na posiedzeniu w dniu……………………………………... 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia. 

 

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Urbaniak- pedagog szkolny 

 


