
Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów 
Gimnazjum w Komorowie 

(zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2004r Dz.U.281/2004 poz.2781 ) 

 
Skład Komisji Stypendialnej Gimnazjum w Komorowie: 
Ilona Effler - przewodniczący komisji 
Anna Górska - Zielińska - członek komisji 
Marek Perz - członek komisji 

1. Szkoła może udzielać uczniom, pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w postaci: 
•  stypendium za wyniki w nauce 
• stypendium za osiągnięcia sportowe 

 
Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał w semestrze 
poprzedzającym semestr w którym przyznaje się stypendium : 

• średnią ocen 4,8 i wyższą 
• co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

Wnioski o przyznanie stypendium składa Wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej. 
Wnioski muszą uwzględniać średnią ocen oraz ocenę z zachowania. 
Wnioski opiniuje Komisja Stypendialna. 
 
Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe w zawodach międzyszkolnych może 
otrzymać uczeń, który uzyskał we współzawodnictwie sportowym reprezentując Gimnazjum 
w Komorowie, następujące wyniki: 

• na szczeblu powiatowym - miejsce I, II, III 
• na szczeblu między powiatowym - miejsce I, II, III 
• na szczeblu wojewódzkim - miejsce od I do VI 
• na szczeblu krajowym - miejsce od I do X 

a także musi spełniać poniższe warunki: 

• co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i wychowania fizycznego 
• nie może w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej otrzymać oceny z poszczególnych 

przedmiotów niższej niż dopuszczająca. 

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać także uczeń, który osiągnął 
bardzo wysoki poziom sportowy w dyscyplinach, które nie figurują w oficjalnych 
kalendarzach imprez sportowych dla gimnazjum (np. taniec towarzyski, hip-hop), a 
jednocześnie działa na rzecz szkoły czy gimnazjum (np. uświetnia uroczystości szkolne). 

Wnioski o przyznanie stypendium składa Wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej w 
porozumieniu z Nauczycielem wychowania fizycznego. Wnioski muszą uwzględniać 
osiągnięcia sportowe na rzecz szkoły oraz ocenę z zachowania. Wnioski opiniuje Komisja 
Stypendialna. 



2. O stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe można się ubiegać nie wcześniej 
niż po ukończeniu I -ego semestru nauki w danym typie szkoły. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w semestrze. 
4. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku 

rodzinnego (Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych art.6 ust.2 ). 
5. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków z budżetu szkoły przyznanych na 
ten cel przez Organ prowadzący. 

6. Naruszenie przez ucznia regulaminu szkolnego, wyklucza przyznanie stypendium, a także 
może spowodować jego cofnięcie. 

7. Ustala się następujące terminy składania wniosków stypendialnych: 
• za II semestr roku szkolnego do dnia 15 września 
• za I semestr roku szkolnego do dnia 15 lutego. 

Terminy i formy odbioru stypendium: 

1. Uczeń zobowiązany jest do odbioru stypendium i innych świadczeń socjalnych w 
ciągu 5-ciu dni od daty przyjęcia przez kasę szkolną. 

2. W przypadkach szczególnych stypendium i inne świadczenia może odebrać 
wychowawca lub rodzic ucznia nie później jednak niż w ciągu 10-ciu dni od daty 
przyjęcia przez kasę szkolną. 

3. Po przekroczeniu określonego powyżej terminu kasa szkolna przekaże pieniądze do 
Referatu Oświaty w Regułach. 

 


