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Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego Rady Rodziców 

przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Czechowicach-Dziedzicach 

  

1. Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen 

4,25 lub wyższą w semestrze poprzedzającym okres, na który przyznawane jest 

stypendium. 

2. Stypendium jest fundowane w całości ze środków Rady Rodziców. 

3. Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który uzyskał ocenę ze 

sprawowania min. bardzo dobrą. 

4. Stypendium można przyznać uczniowi, który wykazuje zaangażowanie w wyniki, życie 

szkoły i klasy, ma osiągnięcia w dziedzinie sportu, nauki, rozwija swoje talenty 

artystyczne. 

5. O przyznanie stypendium może ubiegać się uczeń nie wcześniej niż po ukończeniu 

pierwszego semestru klasy pierwszej w tej szkole. 

6. O przyznanie stypendium może wnioskować : 

- rodzic lub opiekun prawny ucznia 

- sam uczeń 

- nauczyciel lub wychowawca ucznia 

            Każdy wniosek powinien zawierać konkretne uzasadnienie. 

7. Wniosek przed rozpatrzeniem przez Komisję Stypendialną, będzie uzupełniony o : 

opinię wychowawcy i opinię pedagoga szkolnego. 

8. Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru.  

9. Ilość stypendystów Rada Rodziców ustala w zależności od wysokości budżetu Rady 

Rodziców. 

Kwota przyznawanego stypendium dla ucznia to 100zł miesięcznie. Rada Rodziców w     

danym roku szkolnym  rezerwuje na ten cel odpowiednią kwotę w swoim budżecie. 

10. Stypendystów kwalifikuje za każdym razem Komisja Stypendialna, składająca się  min. 

z trzech przedstawicieli Rady Rodziców, jednego przedstawiciela dyrekcji szkoły, 

pedagoga szkolnego bądź wychowawcy wnioskującego ucznia. 

11. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje autorytatywnie. 
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12. Stypendium może być wypłacane tylko w okresie nauki ucznia w tej szkole.  

W przypadku trzecioklasisty okres wypłacania stypendium może być przedłużony do 

czerwca włącznie. 

13. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje o wyborze stypendystów w terminie do 15 

października na pierwszy semestr i do końca lutego na semestr drugi roku szkolnego. 

14. Termin składania wniosków o stypendium upływa : 30 września na pierwszy semestr 

oraz 15 lutego na drugi semestr nauki. 

15. Komisja Stypendialna w uzasadnionych przypadkach ma prawo zawiesić lub cofnąć 

decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium. 

16. Wniosek o stypendium należy składać u wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego. 

Pedagog szkolny, jako członek Komisji Stypendialnej przedstawia wnioski na 

posiedzeniu Rady Rodziców. 

17. Niniejszy regulamin jest zatwierdzony przez Radę Rodziców. Wszelkie zmiany 

podlegają ponownemu zatwierdzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czechowice-Dziedzice, 11 września 2017r. 

 

 


