
Regulamin przyznawania stypendium Rady Rodziców 
za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia uczniów 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  w Wadowicach 
 

§ 1 

Cel, zakres i charakter stypendium 

 
1. Celem stypendium Rady Rodziców - dalej zwanym stypendium RR - jest motywowanie uczniów do 

podejmowania wysiłku w realizacji procesu edukacyjnego we wszystkich obszarach pracy 

dydaktycznej i wychowawczej Centrum, reprezentowania Centrum w różnych konkursach, 

olimpiadach i zawodach sportowych oraz promowanie w środowisku aktywnych postaw uczniów. 

2. Stypendium RR jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania 

swoich zdolności. 
 

§ 2 
Założenia ogólne 

 
1. Stypendia  RR przyznaje  się  za  okres poprzedniego roku szkolnego. 

2. Stypendia RR są przyznawane w formie finansowej lub innej, np. rzeczowej. 

3. Uczeń może otrzymać stypendium RR jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia 

 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 

4. Stypendium RR za wyniki w nauce i osiągnięcia jest przyznawane na wniosek wychowawcy klasy dla 

ucznia, który spełnia wymagania. 

5. Dyrektor Centrum w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rodziców ustalają terminy składania 

wniosków i pracy komisji. 

6. Wychowawca składa wniosek do Rady Rodziców (załącznik nr 1), który rozpatruje komisja 

stypendialna w składzie:  

a) Przewodniczący Rady Rodziców, w razie nieobecności wyznaczona przez niego osoba, 

b) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach lub 

wyznaczona przez dyrektora osoba, 

c) Pedagog szkolny, 

d) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców. 

7. Komisja stypendialna przygotowuje protokół (załącznik nr 2), który zawiera w szczególności:  

a) datę odbycia posiedzenia, 

b) skład komisji stypendialnej, 

c) wykaz imienny wszystkich uczniów ubiegających o stypendia, 

d) kwotę przeznaczoną na stypendia lub inne nagrody, 

e) imiona i nazwiska uczniów, klasę, kwotę przyznanego stypendium lub inną nagrodę.  

 

 

 

 

 



§ 3 
Zasady przyznawania stypendium 

    
1. Podstawą do kwalifikacji uczniów do stypendium są następujące kryteria: 

a) średnia ocen (co najmniej 3,0), 

b) ocena z zachowania (co najmniej dobra), 

c) frekwencja (powyżej 80%, w tym wszystkie nieobecności usprawiedliwione),  

d) udział w konkursach, olimpiadach oraz zawodach na szczeblu co najmniej regionalnym.  

e) Szczególne zaangażowanie ucznia w życie Centrum. 
  

2. Wniosek o stypendium może być złożony, gdy uczeń spełnia co najmniej 4 kryteria z  § 3 pkt 1. 

3. Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia RR otrzymują je w ustalonym przez Radę Rodziców 

terminie. 

4. Ustala się następujące zasady punktacji:  
a) średnia ocen:  
 

Średnia Ilość punktów 

5,0 - 6,0 15 
4,0 – 4,99 10 
3,0 – 3,99 5 

 
b) ocena z zachowania: 
 
 
 
 
c) frekwencja: 
 

Frekwencja % Ilość punktów 

95 - 100 15 

90 – 94,99 10 

80 – 89,99 5 

 
d) udział w konkursach, olimpiadach i zawodach 

  

Sumuje się punkty za różne osiągnięcia w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach:  

Etap Punkty 

międzynarodowy 25 

ogólnopolski 20 

wojewódzki 15 

regionalny 10 

 

W celu potwierdzenia osiągnięcia należy dołączyć do wniosku kserokopię dyplomu. 

 

e) szczególne zaangażowanie ucznia w życie szkoły. 

Uzasadnione działania na rzecz Centrum i społeczności Centrum – 10 punktów. 

 

§ 4 
Tryb przyznawania stypendium 

 
1. Stypendium RR otrzymują uczniowie z najwyższą liczbą punktów w ramach posiadanych środków 

finansowych. 

Zachowanie Ilość punktów 

wzorowe 15 

bardzo dobre 10 

dobre 5 



§ 5 

Wręczenie stypendium 

 
1. Wypłata stypendium następujące w kasie Centrum.  

§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin może ulec zmianie w formie przyjętej przez Radę Rodziców. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Rodziców  

i Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.  
 
 
 

 
 

 
 
 
…………………………………     ………………………………… 
      Przewodniczący Rady Rodziców        Dyrektor CKZiU Nr1 



 

 

Data wpływu ………………… 

Wadowice, dn. ……………….…. 

WNIOSEK WYCHOWAWCY O PRZYZNANIE  
STYPENDIUM RADY RODZICÓW 

 
Jako wychowawca klasy ……… wnioskuję o przyznanie stypendium Rady Rodziców za rok szkolny 

.………... / ……… dla ucznia: 

 

1. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko ucznia  
Imię ucznia  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
 

2. Kryteria z regulaminu 

A. Średnia ocena  
    za dany rok szkolny 

 

B. Ocena z zachowania  
    za dany rok szkolny 

 

C. Frekwencja ucznia  
    za dany rok szkolny 

 

D. Informacja o udziale w konkursach, olimpiadach lub zawodach w danym roku szkolnym 

Lp. Nazwa konkursu/olimpiady/zawodów 
Etap (regionalny/ 

wojewódzki/ogólnopolski/ 
międzynarodowy)* 

   

   

   

   

   
 

E. szczególne zaangażowanie ucznia w życie szkoły w danym roku szkolnym 
Lp. Rodzaj aktywności społecznej 

  

  

  

  

  
   
 

 
 ..……………………………...…… 

                                                                                                                    Wnioskodawca (Wychowawca klasy) 
Załączniki: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………… 

5 ……………………………………………………… 

Załącznik nr 1 

 



Załącznik nr 2                                                         

  

Wadowice, dn. ………………….... 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 
 

Komisja w składzie:  

1.  
Przewodniczący Rady Rodziców/Wyznaczona przez 
niego inna osoba 

 

   

2.  
Dyrektor CKZiU Nr 1  w Wadowicach 
 /Wyznaczona przez niego inna osoba 

 

   
3.  Pedagog szkolny  

   
4.  Przedstawiciel Rady Rodziców  

   
5.  Przedstawiciel Rady Rodziców  

 

po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom Stypendium RR za wyniki w nauce  

oraz za szczególne osiągnięcia, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium RR  

za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego nr 1  w Wadowicach: 

a) rozpatruje pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium Rady Rodziców  
dla następujących uczniów: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa 

Ilość uzyskanych punktów 
zgodnie z zasadami: 

Wysokość 
stypendium/inna nagroda 

a b c d e 
Suma 

punktów 
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 
b) rozpatruje negatywnie wnioski o przyznanie stypendium Rady Rodziców  

dla następujących uczniów: 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 

 

Podpisy Komisji: 

...................................... 
 

...................................... 
 

...................................... 
 

..................................... 
 

..................................... 


