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Regulamin przyznawania Stypendium za wyniki w nauce 

dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 

Podstawa prawna: ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz.995 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.); ustawa z 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 

2022 r. poz. 583, 1116, 1700, 1730..) 

§ 1 

Dwukrotnie w roku szkolnym przyznawane jest stypendium za osiągnięcia edukacyjne dla 

uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie. Stypendium jest wypłacane po zakończeniu I i II 

półrocza. 

§ 2 

Maksymalna kwota stypendium dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 wynika z odgórnych 

przepisów i wynosi nie więcej niż dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 3 

Stypendium mogą otrzymywać uczniowie klas technikum i szkoły branżowej, którzy 

osiągnęli na półrocze lub koniec roku średnią 4,4 i powyżej oraz mają co najmniej dobre 

zachowanie.  

§ 4 

Wysokość stypendium dla ucznia zależy od średniej i kształtuje się następująco: 

Grupa I średnia od 4,4 do 4,6 – 100 % kwoty bazowej 

Grupa II średnia od 4,61 do 4,74 – 150 % kwoty bazowej 

Grupa III średnia powyżej 4,75 – 200% kwoty bazowej 

Komisja stypendialna może obniżyć wysokość średniej w I grupie w przypadku małej liczby 

kandydatów minimalnie do 4,2. 

§ 5 

Wysokość kwoty bazowej, stanowiącej podstawę do określenia wysokości stypendium, jest 

każdorazowo określana przez komisję po otrzymaniu informacji od starostwa dotyczącej 

środków przekazywanych na ten cel do placówki oraz w oparciu o zestawienie ilość 

kandydatów do stypendium w poszczególnych grupach. Przy obliczaniu stypendium należy 

uwzględnić warunek, że najwyższe stypendium w grupie 3 nie może przekroczyć 

dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych. 

Kb – Kwota bazowa 

gr1, gr2, gr3 – ilość uczniów odpowiednio w poszczególnych grupach 

środki_jst – kwota przekazana przez powiat na stypendia w półroczu 
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Kwota bazowa zaokrąglana jest do jednego miejsca po przecinku (poniżej 0,5 w dół =>0,5 

w górę). Po zsumowaniu wszystkich stypendiów przeprowadzana jest w przypadku 

przekroczenia kwoty przekazanej przez powiat na stypendia w półroczu korekta kwoty 

bazowej. 

§ 6 

Kandydatów do stypendium zgłasza wychowawca na radzie klasyfikacyjnej. 

Stypendia przyznawane są przez komisję powołaną przez Dyrektora, po zweryfikowaniu 

zgłoszonych wniosków. Komisja określa dla każdego ucznia wysokość stypendium na 

podstawie przyjętych w regulaminie kryteriów. 

§ 7 

Lista stypendystów jest przekazywana jest do powiatu i ogłaszana na apelu szkolnym. 

§ 8 

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią co najmniej 5,0 oraz co 

najmniej bardzo dobre zachowanie, może otrzymać nagrodę Starosty. 

§ 9 

Regulamin obowiązuje od 10 października 2022 r. 

 


