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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Podstawa prawna: 

1. Art. 90g Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) 

2. Art. 6 ust.2 pkt.2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) 

§1 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach 
może udzielać uczniom/słuchaczom pomoc materialną, mającą charakter motywacyjny, w po-
staci stypendium naukowego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z art. 90g 
ustęp 1.Ustawy o Systemie Oświaty. 

§2 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi/słuchaczowi, który uzyskał wy-
soką średnią ocen za wyniki z zajęć teoretycznych w semestrze poprzedzającym semestr, 
w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przy-
znane uczniowi/słuchaczowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. 

§3 

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń/słuchacz może 
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki. 

§4 

W celu przyznawania stypendium w szkole powołuje się trzyosobową Komisję Stypendialną, 
której zadaniem jest: 

1. Opracowanie procedury przyznawania i wypłacania stypendium 
2. Określanie warunków i kryteriów przyznawania stypendium 
3. Dzielenie przyznanych środków 
4. Współpraca z opiekunami klas oraz działem księgowości szkoły. 

§5 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze. 

§6 

Wysokość średniej ocen warunkującej przyznanie stypendium oraz jego wysokość określa 
w danym semestrze Komisja Stypendialna. Średnia ocen jest podstawą do przyznania stypen-
dium w zależności od przydzielonych środków. 

§7 

Wniosek Komisji Stypendialnej dotyczący warunków przyznania stypendium w danym seme-
strze jest opiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Słuchaczy. Opinie te dołączone są do 
Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej. 



§8 

Uczeń/słuchacz spełniający warunki tj. posiadający wysoką średnią ocen po ostatniej klasyfi-
kacji semestralnej lub wybitne osiągnięcia sportowe, może ubiegać się o stypendium nau-
kowe. 

§9 

Uczeń/słuchacz w celu otrzymania stypendium zobowiązany jest złożyć do wychowawcy klasy 
Podanie o stypendium naukowe wraz z informacją o średniej ocen. Opiekun klasy składa 
wnioski uczniów/słuchaczy do Komisji Stypendialnej w wyznaczonym przez Komisję terminie. 

§10 

Zaopiniowany wniosek ucznia/słuchacza o przyznanym stypendium Komisja Stypendialna 
przekazuje Dyrektorowi szkoły. 

§11 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty sta-
nowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły, po zasię-
gnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem pro-
wadzącym szkoły. 

§12 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły, po za-
sięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący 
na ten cel w budżecie szkoły. 

§13 

Listę uczniów/ słuchaczy, którym przyznaje się stypendium wraz z wysokością stypendium dla 
każdego ucznia/słuchacza przygotowuje Komisja Stypendialna (Załącznik nr 2). 
Dyrektor szkoły zatwierdza w/w listę do wypłaty. 

§14 

1. Wypłata następuje po otrzymaniu środków, nie później niż do końca danego roku 
szkolnego. 

2. Uczeń/słuchacz może odbierać przyznane środki w kasie szkoły potwierdzając pisem-
nie ich odbiór. 

§15 

Uregulowania niniejszego Regulaminu dotyczą uczniów Medycznej Szkoły Policealnej Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach oraz słuchaczy Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego 
dla Dorosłych w Katowicach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego Województwa Śląskiego w Katowicach. 

§16 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący. 

Katowice dnia 02 stycznia 2017 r. 

  



PODANIE O STYPENDIUM NAUKOWE 

przyznawane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
Województwa Śląskiego w Katowicach 

Imię i nazwisko ucznia/słuchacza: ……………………………………………………… 

Klasa: ……………….…………… 

Semestr: ……………..………… 

Kierunek: …………..………….. 

Średnia ocen: …………………. 

Podpis opiekuna klasy: ………………………………………… 

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi stypendium naukowego za bardzo dobre wyniki w na-

uce/wyjątkowe osiągnięcia sportowe*, czego potwierdzeniem jest moja średnia ocen uzy-

skana w semestrze …………… roku szkolnego ……………………. 

…………………………. 
(podpis ucznia/słuchacza) 

 

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Proponuje się przyznanie uczniowi/słuchaczowi………………………………………… 
Imię i nazwisko 

Stypendium w wysokości……………………………….zł za bardzo dobre wyniki  

w nauce/wyjątkowe osiągnięcia sportowe  

tj. ………………………………………………………………………………………………… 

Jakie ? 

 

……………………………. 

Podpisy członków Komisji 
 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY 

Przyznaje się/nie przyznaje się stypendium* 

Katowice, ……………………………..  ……………………………………. 

Podpis Dyrektora Szkoły 

 Niepotrzebne skreślić 

  



DANE OSOBOWE 

Adres zamieszkania: 

Województwo……………………………………………………………………… 

Ulica ………………………………………. nr domu/lokalu …………………. 

Miejscowość ………………………………………………..………………………. 

Kod pocztowy …………………………………………………..…………………… 

Adres Urzędu Skarbowego ……………………………………………………. 

NIP ……………………………………………………………………………………….. 

Jeżeli nie ma nadanego NIP należy wypełnić: 

PESEL ………………………………………………………………..………………… 

Imiona rodziców …………………………………………………………………. 

Zestawienie ocen 

Średnia ocen powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. 
Oceny wypisujemy tylko z przedmiotów teoretycznych, bez zajęć praktycznych 
i praktyki zawodowej. 
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Podpis wychowawcy 


