
     

 
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce                                  

lub za  osiągnięcia sportowe  uczniów XXXV Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. B. Prusa w Warszawie 

 
1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

przyznaje Komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 
- zastępca dyrektora, 

- pedagog szkolny, 
- przedstawiciele rady pedagogicznej, 

- przedstawiciele samorządu uczniowskiego.  
 

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń 
może ubiegać się nie wcześniej niż  po ukończeniu pierwszego półrocza nauki           

w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa. 
 

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 
średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie, poprzedzającym  

okres, w którym przyznaje się stypendium. 
 

4. Średnią ocen,  o której mowa w pkt. 3 ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 
 

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz co najmniej ocenę dobrą zachowania w okresie 
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium. 

 
6. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia  

         sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje  
         wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

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

kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2  pkt. 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii  komisji stypendialnej i rady pedagogicznej 

oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
 

8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 
 

9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 
 

 

 

 

 

 



 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

 lub  za osiągnięcia sportowe 
 
 
 
 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………..klasa…… 

 

Ocena zachowania ………………………………………………………………………… 

 

Wyniki w nauce – średnia ocen (z religią)……………………………………………. 
 

 

 

 
Uzasadnienie wniosku 
 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
Data…....................       …………………………………. 
       

           Podpis wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 


