
REGULAMIN 

 przyznawania stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne  

i  sportowe w IV Liceum Ogólnokształcącym  

im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. 

 

 

Regulamin opracowano w oparciu o: 

1.Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.                                                                  

2. Statut Szkoły.           

3. Regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 1 

 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

1. wyniki w nauce, 

2. osiągnięcia sportowe (tylko w przypadku reprezentowania szkoły). 

3. osiągnięcia artystyczne (tylko w przypadku reprezentowania szkoły). 

 

§ 2 

 

1. Stypendium  może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego 

semestru nauki w IV LO. 

 

§ 3 

 

Wniosek może być złożony przez: 

1. wychowawcę klasy, 

2. nauczyciela przedmiotu, 

3. Samorząd Uczniowski. 

 

§ 4 

Stypendium za wyniki w szkole lub osiągnięcia sportowe i artystyczne opiniuje Komisja 

Stypendialna, a przyznaje Rada Rodziców. 

 



§5 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne kieruje 

się do Dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor  przekazuje go do Komisji Stypendialnej. 

3. Wniosek wraz z opinią Komisji Stypendialnej trafia do rozpatrzenia przez Radę Rodziców . 

4. Wniosek powinien być złożony do Komisji Stypendialnej najpóźniej w czasie  jednego tygodnia 

przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej semestralne lub roczne wyniki nauczania. 

 

§ 6 

 

1. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najwyższe wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe i artystyczne. 

2. Informację o wręczeniu stypendium umieszcza się na stronie internetowej szkoły. 

3. Absolwenci otrzymują stypendium w dniu zakończenia nauki. 

4. Do rodziców ucznia, który otrzymał stypendium, kieruje się List Gratulacyjny. 

 

§ 7 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który spełnia 

następujące wymagania: 

a. Uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,50. 

b. Otrzymał wzorową ocenę z zachowania. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, którego osiągnięcia w olimpiadach 

i konkursach przedmiotowych, wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z 

tych przedmiotów. 

 

§ 8 

 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę 

celującą  z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania i spełnił jeden z 

warunków: 

a. uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

powiatowym, 

b. brał udział w finałach mistrzostw województwa współzawodnictwa organizowanego 

przez Szkolny Związek Sportowy, 



c. osiągał indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. 

d. jest reprezentantem kraju w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym 

organizowanym przez PSZS. 

 

§ 9 

 

1. Stypendium za osiągnięcia artystyczne uzyskuje uczeń, który zaangażował się w twórczość 

artystyczną i odniósł szczególne sukcesy w tej dziedzinie: 

a. poprzez udział i zajęcie wyróżnionych miejsc w konkursach recytatorskich, 

b. poprzez udział i zajęcie wyróżnionych miejsc w konkursach  śpiewu, tańca, plastycznym. 

2. Nie przyznaje się stypendium uczniowi, który osiągnął sukces reprezentując klub lub koło 

działające poza szkołą. 

 

 

§ 10 

 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

1. jego postawa jest niegodna ucznia IV LO, 

2. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły, 

3. ma obniżoną ocenę z zachowania. 

 

§ 11 

 

1. Wysokość stypendium na następny rok szkolny określana jest przez Radę Rodziców  w 

porozumieniu z Dyrektorem  szkoły  do ostatniego dnia maja. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i artystyczne wypłaca sie jednorazowo 

w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 6, 7 lub 8. 

 

§ 12 

 

1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe i artystyczne dyrektor szkoły  powołuje sie komisję stypendialną w składzie: 

- Przewodniczący : wicedyrektor, 

- Członkowie: opiekun Samorządu Szkolnego i nauczyciel wybrany do Komisji przez Radę 

Pedagogiczną, pedagog szkolny. 

2. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego. 



 

§ 13 

 

Rada Rodziców zastrzega sobie  w spornych kwestiach dodatkowe kryteria oceny. 

 

 

§ 14 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Rodziców po zaopiniowaniu przez 

Radę Pedagogiczną. 

 

……............................................................... 

(podpis przewodniczącego Rady Rodziców) 

  

  

 


