
 
 
 

Regulamin nr 14 

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

 
W VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Sosnowcu 

 
 
 

 

zg. z Ustawą z dn.16grudnia 2004r.,roz.8a,art.90g 
 
zg. z Ustawą z dn. 28 listopada 2003r.,roz.2,art.6 
 
 
 

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.  
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to 

stypendium, a za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, 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 może 

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w VI LO 

(stypendium nie udziela się uczniom klas I do momentu ukończenia I semestru nauki oraz 

absolwentom za II semestr nauki w klasie III).  
4. O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który w poprzednim 

semestrze nauki uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,6. 

5. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać również uczeń, który w znaczący 

sposób podniósł wynik swojej średniej ocen na kolejny semestr w porównaniu z poprzednim 

semestrem nauki w tej samej szkole (minimum o 1 ocenę i uzyskał średnią semestralną nie 

niższa niż 4,0). 

6. Osiągnięcia sportowe są monitorowane przez Zespół Wychowania Fizycznego, który 

na podstawie semestralnych punktów, przyznawanych wg kryteriów na sportowca roku jest 

zobligowany do przedstawienia listy osób do stypendium motywacyjnego za wyniki 

w sporcie i udostępnienie jej wychowawcom. 

7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 

wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze 

swoją opinią Dyrektorowi szkoły. 

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

9. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy a dnia 28 listopada 

2003r.o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii Komisji i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę (max. 112 zł). 

10. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły 

w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie 

szkoły. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


