Załącznik do Zarządzenia Nr 09/2018 r.
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
z dnia 07 czerwca 2018 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCE
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. BOLESŁAWA PRUSA
W SKIERNIEWICACH

Załącznik do Zarządzenia Nr 09/2018 r.
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
z dnia 07 czerwca 2018 r.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY PROCEDURY PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM NAUKOWEGO I SPORTOWEGO
UCZNIOM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA
W SKIERNIEWICACH

§1
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1.
2.
3.
4.
5.

regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający zasady przyznawania
stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach;
szkole - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
w Skierniewicach;
dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach;
roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku
kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego;
uczniu - należy przez to rozumieć – uczniów uczęszczających do Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.

§2
Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie uczęszczający do Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.

§3
1.
2.
3.

Stypendia przyznawane są za wyniki w nauce oraz za wyniki sportowe.
Stypendia za osiągnięcia w nauce stanowią 75% środków, zaś za wyniki sportowe
stanowią 25% puli przeznaczonej na stypendia.
Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się uczniom po zsumowaniu liczby punktów za:
a) osiągnięcie wysokich wyników w nauce, jeśli w wyniku klasyfikacji
śródrocznej lub rocznej poprzedzającej okres przyznania stypendium uzyskali
średnią ocen powyżej 4.50,

b) reprezentowanie szkoły w co najmniej jednej olimpiadzie / konkursie przedmiotowym
na etapie okręgowym.
4. Stypendia za osiągnięcia sportowe przyznaje się:
a) uczniom, których cechuje nienaganna postawa sportowa i którzy nie zaniedbują
obowiązków szkolnych oraz reprezentują szkołę w licznych zawodach sportowych,
b) uczniom, którzy odnieśli sukces w rywalizacji sportowej co najmniej na poziomie
powiatowym/rejonowym.
5. Warunkiem, który muszą spełniać uczniowie ubiegający się o dowolne stypendium jest
co najmniej ocena dobra zachowania.

§4
1.
2.

3.

Wnioski o przyznanie stypendium do Komisji Stypendialnej składa wychowawca klasy
w formie określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.
Wnioski należy składać w następujących terminach:
a) w dniu posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej za osiągnięcia w pierwszym
i drugim półroczu,
b) w przypadku klas trzecich w dniu posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dla
uczniów kończących szkołę.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potwierdzające spełnienie wybranych
kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

§5
1.
2.
3.

Sposób przyznawania stypendium ma charakter rankingowy.
Stypendium otrzymują uczniowie, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów.
Uczniowie mogą zdobywać punkty według poniższych kryteriów:
1) Stypendium za wyniki w nauce
Liczba punktów

Kryterium
Średnia ocen:
poniżej 4.00
4.00- 4.49
4.50 – 4.59
4.60 – 4.69
4.70- 4.79
4.80 – 4.89
4.90- 4.99
5,00 i powyżej

0
1
2
3
4
5
6
8
Ocena zachowania

dobra
bardzo dobra
wzorowa

0
1
2

Udział w olimpiadach przedmiotowych i technicznych
(mnożymy przez ilość olimpiad i konkursów )
miejsce w etapie szkolnym premiowane awansem do następnego etapu
1
awans do etapu okręgowego
2
udział w etapie okręgowym
3
awans do etapu centralnego
4
udział w etapie centralnym
6
zdobycie tytułu finalisty w etapie centralnym
8
zdobycie tytułu laureata w etapie centralnym
10
Udział w konkursach przedmiotowych wieloetapowych
miejsce w etapie szkolnym premiowane awansem do następnego etapu
1
awans do następnego etapu ( okręgowego, rejonowego)
2
udział w finale wojewódzkim (tytuł finalisty)
3
awans do etapu centralnego
4
tytuł finalisty w etapie centralnym
6
tytuł laureata w etapie centralnym
8
Udział w konkursach przedmiotowych jednoetapowych
o zasięgu krajowym
Miejsca uznawane przez regulamin za najwyższe
6
Miejsce uznawane przez regulamin za wyróżniające bądź bardzo dobre
5
Udział w konkursach przedmiotowych jednoetapowych
o zasięgu wojewódzkim
Miejsca uznawane przez regulamin za najwyższe
4
Miejsca uznawane przez regulamin za wyróżniające bądź bardzo dobre
3
Udział w konkursach przedmiotowych jednoetapowych
o zasięgu miejskim lub powiatowym
Miejsca uznawane przez regulamin za najwyższe
2
Miejsca uznawane przez regulamin za wyróżniające bądź bardzo dobre
1

2) Stypendium sportowe:
Liczba punktów

Kryterium
Ocena zachowania
dobra
bardzo dobra
wzorowa

0
1
2
Rywalizacja szkolna i pozaszkolna. Etapy

powiatowy
rejonowy
wojewódzki
Mistrzostwa Polski Szkół im. B. Prusa
Mistrzostwa sportowe o zasięgu ogólnopolskim
zaangażowanie
wyróżniający się zawodnik

3
6
9
9
10
2
2

3) W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczniów osiągnie taką sama liczbę punktów
w rywalizacji o stypendia naukowe, pod uwagę brane są w pierwszej kolejności
dodatkowe kryteria, które stanowią średnie ocen z przedmiotów kierunkowych w zakresie
rozszerzonym, a następnie głosowanie członków Komisji Stypendialnej. Uczniowie mogą
zdobywać punkty według poniższych kryteriów dodatkowych:

Poniżej 4.00
4.00 - 4.49
4.50 – 4.59
4.60 – 4.69
4.70 - 4.79
4.80 – 4.89
4.90 - 4.99
5,00 i powyżej
dobra
bardzo dobra
wzorowa

Kryterium dodatkowe
Liczba punktów
Średnia ocen z przedmiotów kierunkowych (rozszerzonych)
0
1
2
3
4
5
6
7
Ocena zachowania
0
1
2

4) W przypadku gdy dwóch lub więcej uczniów osiągnie taką samą liczbę punktów
w rywalizacji o stypendia sportowe, pod uwagę brane są dodatkowe kryteria, tj.:
a) liczba zawodów, w których uczeń brał udział,
b) głosowanie członków komisji stypendialnej.

§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stypendium jest przyznawane jednorazowo w okresie jednego półrocza.
Uczeń ma prawo tylko do jednej formy stypendium.
Dyrektor ma prawo wstrzymać stypendium w przypadku, gdy zachowanie ucznia rażąco
się pogorszy.
O fakcie wstrzymania wypłaty stypendium zostaje niezwłocznie poinformowana komisja
stypendialna oraz rodzice ucznia.
Stypendia naukowe i sportowe wypłacane są uczniom w dwóch różnych kwotach.
Wysokość stypendium naukowego i sportowego jest zróżnicowana w zależności od ilości
przyznanych zgodnie z regulaminem punktów.
Kwota i próg punktowy stypendium naukowego i sportowego każdorazowo określana jest
przez Komisję Stypendialną.

§7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stypendium przyznaje dyrektor na wniosek Komisji Stypendialnej
Komisję powołuje Dyrektor Szkoły na czas nieokreślony.
Zmiana w komisji następuje w uzasadnionych przypadkach.
Komisja Stypendialna przeprowadza kwalifikację złożonych wniosków dwa razy w roku,
w terminie 5 dni od ostatniego dnia składania wniosków przez wychowawców.
Liczba i wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków finansowych
zaplanowanych w budżecie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.
Stypendium wypłacane jest 2 razy w roku szkolnym, w miarę posiadanych środków.
Decyzja o przyznaniu stypendium ( załączniki nr 3 i nr 4) wręczana jest uczniom na apelu
szkolnym, a w przypadku absolwentów szkoły przy wręczaniu świadectw maturalnych.

