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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE  

LUB OSIAGNIĘCIA SPORTOWE 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 

Na podstawie: 

art.90 g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457 z późn. 

zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. 2017 poz. 1952 z późn.zm.) 

 

 § 1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe w ramach środków przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę. 

 § 2.1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane 

uczniowi klas IV-VIII,  nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym 

roku szkolnym. 

2. Jeżeli uczeń spełnia jednocześnie wymogi § 5 i § 6, może otrzymać  dwa niezależne 

stypendia tj. za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. 

 § 3.1.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

wychowawca przygotowuje po zasięgnięciu informacji u dyrektora szkoły, o przyznanych 

środkach na ten cel przez organ prowadzący szkołę. 

2. Wysokość stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla ucznia ustala 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

wychowawca klasy kieruje do komisji stypendialnej. 

4. Komisja stypendialna w składzie: 

1) przewodniczący - wyznaczony przez dyrektora szkoły, 

2) wychowawcy klas IV-VIII, 

opiniuje wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe oraz 

przekazuje wnioski wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły przed klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej. 

5. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego. 

6. Dyrektor przyznaje stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel przez 

organ prowadzący szkołę. 
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 § 4.Wyróżnienie uczniów, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe odbywa się: 

1) w czasie apelu szkolnego ( I semestr), 

2) podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, 

rodziców i zaproszonych gości, 

3) poprzez umieszczenie informacji o wyróżnionych uczniach na tablicach szkolnych, stronie 

internetowej szkoły oraz w gminnej gazecie (zgodnie z odrębnymi przepisami o ochronie 

danych osobowych).  

 § 5. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi klas IV (po 

ukończeniu pierwszego semestru) – VIII, który w semestrze poprzedzającym jego przyznanie: 

1) uzyskał średnią ocen, określoną przez komisję stypendialną po zaopiniowaniu przez 

Samorząd Uczniowski, ale nie niższą niż 4,75, 

2) co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

 § 6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który w 

semestrze poprzedzającym jego przyznanie: 

1) uzyskał szczególne wyniki w uprawianej dziedzinie sportu, a w szczególności osiąga 

najwyższe miejsca w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

(powiatowym), 

2) poprawił ustanowione rekordy szkoły, powiatu, województwa lub kraju w swojej kategorii 

wiekowej, 

3) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania, 

4) uzyskał średnią ocen co najmniej 3,5 (bez ocen niedostatecznych). 

 § 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  2003 r.  o świadczeniach rodzinnych. 

 § 8. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się 

jednorazowo w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki 

określone w § 5 lub § 6. 

 § 9. Tracą moc Kryteria Przyznawania Stypendium Za Wyniki w Nauce Lub 

Osiągnięcia Sportowe z dnia 14 października 2014r. 

 § 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września  2018 r. 


