
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

w Szkole Podstawowej 

im. gen. Ludwika Czyżewskiego  

w Woli Krzysztoporskiej 

 
  

Regulamin opracowano zgodnie z art.90 g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2198, 2203, 2361). 

                                                                              §1 

Szkoła  może  udzielić  uczniowi  stypendium  za: 

a) wyniki  w nauce, 

b) osiągnięcia  sportowe. 

        §2 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi 

na zakończenie roku szkolnego. 

§3 

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

wychowawca  klasy  do  komisji  stypendialnej ,która  przekazuje  wniosek  wraz ze  

swoją opinią  dyrektorowi szkoły. 

2. Wniosek  powinien  być  złożony  w  komisji  w  przeciągu  jednego tygodnia  od  

posiedzenia  Rady  Pedagogicznej  zatwierdzającej  końcowo roczne  wyniki  nauczania. 

      §4 

1. Wręczenie  stypendium  za  wyniki  w  nauce  i  osiągnięcia  sportowe odbywa  się 

podczas uroczystej   akademii  na  zakończenie  roku  szkolnego  w  obecności  uczniów, 

nauczycieli, rodziców    i zaproszonych gości.  

2. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najważniejsze i najwyższe wyniki                         

w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

§5 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły podstawowej,  który spełnia    

następujące wymagania:                             

a) Osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,   



b) Uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,0, 

c) Otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

§6 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być   przyznane  uczniowi ,który otrzymał 

ocenę celującą   lub bardzo dobrą z wychowania  fizycznego oraz co najmniej ocenę  

dobrą zachowania, z przedmiotów  ogólnokształcących nie posiada ocen niższych  niż  

dostateczne  i spełnił  jeden z warunków : 

a) uzyskał,  najwyższe wyniki   we  współzawodnictwie sportowym   na  szczeblu,                       

co najmniej  rejonowym, brał udział  w  finałach   mistrzostw    województwa   

współzawodnictwa organizowanego przez   Szkolny  Związek   Sportowy, 

b) osiągnął   indywidualne, wartościowe sukcesy,  w różnych   dyscyplinach   sportu. 

                                         

                                                                  §7 

Uczeń  traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

a) pali papierosy, 

b) spożywa alkohol o inne środki odurzające,  

c) otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

                                                                              § 8 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności 

kwoty,  o której mowa w art.6  ust.2  pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku 

oświadczeniach rodzinnych przewidzianych na dany rok.  

                                                                          §9 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo na 

zakończenie roku szkolnego, w którym uczeń spełnił warunki określone w §5 lub w §6. 

                                                                     

                                                                           §10 

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

osiągnięciu opinii komisji stypendialnej. 

                                                                         §11 

Wysokość  stypendium ustala dyrektor szkoły podstawowej w drodze odrębnych zarządzeń, 



W ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym 

szkoły,   

z uwzględnienie liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium. 

                                                                        §12 

1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe powołuje się komisję stypendialną w składzie: 

      Przewodniczący: dyrektor szkoły, 

      Członkowie: Marzanna Dróżdż, Lucyna Lasek, Beata Winnicka. 

2. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego. 

                                                                     §13 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez : 

Samorząd Uczniowski w dniu …..………. 

Radę Pedagogiczną w dniu …………..… 

Regulamin wchodzi w życie  z dniem ……….….  

 

 

 

                              

 


