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Regulamin przyznawania stypendium 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w 

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku 

  

Podstawa prawna:  

Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761)  

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym, 

2) formy stypendium motywacyjnego, 

3) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce, 

4) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe, 

5) tryb wypłacania stypendium. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku może udzielać świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są: 

1) stypendium za wyniki w nauce, 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

3. Stypendia te są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się 

znaczącymi osiągnięciami i mają na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień i 

zainteresowań w nauce lub sporcie.  

4. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły w danym roku kalendarzowym. 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej 

oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.  

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły 

podstawowej. 

7. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której uczęszcza. 
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ROZDZIAŁ II 

Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego 

1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym. 

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

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i 

okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych.  

2. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależnia się od wysokości 

przyznanych w budżecie środków finansowych i ilości uczniów, którzy kwalifikują się do 

jego otrzymania. 

3. Kwota przeznaczona na stypendia za pierwszy semestr danego roku szkolnego nie może 

przekraczać połowy ogółu środków przewidzianych do wydatkowania na ten cel w 

danym roku. 

4. 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. 

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który reprezentując 

szkołę 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. 

6. Średnią ocen, o której mowa w p. 4  niniejszego regulaminu ustala szkolna komisja 

stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego w 

terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia danego roku szkolnego. 

7. W Szkole Podstawowej Nr 1  im. Władysława Jagiełły  w Osieku przyjmuje się 

następujące kryteria przyznawania stypendium: 

1) Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który: 

a) uzyskał z obowiązkowych przedmiotów nauczania średnią ocen co najmniej na 

poziomie ustalonym przez szkolną komisję stypendialną, 

b) otrzymał co najmniej  dobrą ocenę zachowania. 

2) Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który: 

a) uzyskał wysokie osiągnięcia sportowe, a w szczególności: 

b) zajął I miejsce w zawodach powiatowych,  
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c) zajął I, II, III, IV, V miejsce w zawodach wojewódzkich lub ogólnopolskich, 

d) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie 

świadczenia pieniężnego. 

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane i 

wypłacone po ukończeniu danego okresu (semestru). 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Tryb i sposób przyznawania stypendium 

1. Szkolna Komisja Stypendialna powoływana przez Dyrektora w składzie: 

1) wicedyrektor – przewodniczący Komisji 

2) dwaj nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy w oddziałach IV-VIII. 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy: 

1) ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego 

średniej ocen, o której mówi 4.  punkt regulaminu w terminie do 30 dni od daty 

rozpoczęcia danego roku szkolnego. 

2) przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w 

nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

3) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, 

4) zaopiniowanie w/w wniosków i wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej kategorii 

stypendium, 

5) przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi szkoły, 

6) odbywanie posiedzeń w terminach uzgodnionych z dyrektorem, z których sporządza 

się protokół. 

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

do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy (załącznik nr 1) w terminie 3 dni 

po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. 

4. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli: 

1) wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych dotyczących terminu złożenia 

wniosku obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium, 

2) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej 

kategorii. 

5. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do wiadomości 

rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 
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6. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne. 

7. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez 

wypłatę należności w formie przelewu na wskazane konto przez rodziców/prawnych 

opiekunów w okresie do tego uprawniającym. 

 

 

8. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów o 

charakterze motywacyjnym. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r. 

2. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie 

internetowej. 
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu przyznawania stypendium 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie stypendium Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Władysława Jagiełły w Osieku 

 

 

1. Dane osobowe kandydata: 

a) imię i nazwisko: ........................................................................................... 

b) data i miejsce urodzenia: .............................................................................. 

c) nazwa szkoły, klasa: ..................................................................................... 

d) adres zamieszkania: ...................................................................................... 

e) imiona rodziców: ........................................................................................... 

 

2. Wnioskujący: 

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

 

3. Proponuje się przyznanie stypendium za1: 

 wyniki w nauce  osiągnięcia sportowe 

      

4. Osiągnięcia ucznia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Średnia ocen ..................................... 

                                                           
1 Właściwe podkreślić 
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Ocena z zachowania .......................... 

………………………………………….. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 

5. Opinia komisji stypendialnej 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                           

 ………………….……………………………………………. 

(data i podpis przewodniczącego komisji stypendialnej) 

 

 

 

Decyzja Dyrektora szkoły: 

Na podstawie regulaminu przyznawania Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki 

w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły 

 w Osieku, postanawiam: 

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

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

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

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

 

 

 

Osiek, dnia .......................................                                      ...................................................... 

                                                                                                              (podpis dyrektora ) 

 


