Informacja o stypendium

I. Stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art.90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z
2004r. Nr 256, Poz. 2572 z późn. zm.) Uczniowie liceum i gimnazjum mogą otrzymać stypendium za wyniki w
nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe. O przyznaniu stypendiów decyduje Szkolna Komisja Stypendialna.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co
najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje
się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą
ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to
stypendium. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wnioskuje wychowawca
klasy nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły. Wniosek
opiniuje Komisja Stypendialna i przekazuje Dyrektorowi Szkoły, który ostatecznie podejmuje decyzje o
nagrodzeniu ucznia.

Średnią ocen, o której mowa powyżej ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).

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 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w
oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
II. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kandydata - tylko jednego - do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół - po jednym kandydacie z każdej
szkoły). Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj.



otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub
wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe
wyniki, w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W typowaniu kandydatów należy
postępować zgodnie z treścią § 2 ust. l - 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając
następujących zasad i terminów:



kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski



wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku
jej braku - radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2011r. Rada szkoły (rada pedagogiczna)
po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty
zatwierdza jednego kandydata,



dyrektor szkoły - do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do

10 lipca bieżacego roku - przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.
III. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
Podstawę prawną przyznawania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stanowią
przepisy art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły
publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży,
uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności:
laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim lub turnieju,
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indywidualnego programu lub toku nauki,
uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień
regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w
zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym
lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia
spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty przedstawia kuratorowi oświaty
rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały rady
pedagogicznej podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została
powołana, w terminie:


do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku klas programowo
najwyższych, do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.

Zgodnie z art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz
wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

