
Pomoc materialna dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marcina Kromera w Gorlicach – Stypendium Starosty 

I. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym. 

1. Udzielenie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w publicznych 

szkołach prowadzonych przez j.s.t należy do zadań własnych j.s.t. (art. 90 b Ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

2. Samorząd ma obowiązek zabezpieczyć w swoim budżecie środki na wypłatę 

stypendiów motywacyjnych, gdyż ponosi finansową odpowiedzialność za realizację 

tego zadania. 

3. W ramach środków otrzymanych z budżetu j.s.t. szkoła udziela ww. stypendiów, 

postępując zgodnie z zasadami określonymi w art. 90b Ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). 

4. Stypendia są przyznawane i wypłacane na wniosek wychowawcy klasy lub rodzica lub 

ucznia. 

5. Wychowawca klasy lub rodzic lub uczeń kieruje wniosek do komisji stypendialnej 

powołanej przez dyrektora szkoły, komisja opiniuje wniosek i przekazuje go wraz ze 

swoja opinią dyrektorowi szkoły. 

6. Podstawą powołania komisji stypendialnej jest  art.90 b Ust. o systemie oświaty.  

7. Do komisji dyrektor szkoły powinien powołać pracowników pedagogicznych szkoły - 

za udział w pracach komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

8. W skład komisji nie powinien wchodzić dyrektor szkoły, ale to właśnie on podejmuje 

w sprawach stypendiów rozstrzygające decyzje. 

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków. przyznawanych przez 

organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

10. Decyzja o przyznaniu stypendium nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu k.p.a., 

nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

11. Wysokość stypendium motywacyjnego nie może przekroczyć dwukrotności kwoty 

określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie 248zł). 

12. Mając na uwadze ww. punkt, dyrektor szkoły ustala wysokość stypendium 

motywacyjnego wypłacanego w danej szkole - czyni to po zasięgnięciu opinii komisji 



stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

II. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe. 

- W myśl art.. 90b Ustawy o systemie oświaty, szkoła może udzielać stypendium  

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

- Stypendium za wyniki w nauce można przyznać uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen w roku szkolnym poprzedzającym okres , w którym przyznaje się to stypendium. 

- Stypendium za osiągnięcia sportowe można przyznać uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.  

W obu przypadkach wymagana jest też co najmniej dobra ocena z zachowania w roku 

szkolnym poprzedzającym okres , w którym przyznaje się to stypendium. 

- Uczeń może ubiegać się o powyższe stypendia nie wcześniej niż po ukończeniu 

pierwszego roku nauki w danym typie szkoły. 

- Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie 

(semestrze), a jego wysokość nie może przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 6 

ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli nie może być wyższa niż 248 zł. 

 


