
Regulamin przyznawania i ustalania wysokości  

stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie  

 

 
Na podstawie : 

Art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156).  

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

 
1. Stypendium jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i może 

być udzielone za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na warunkach określonych  

w niniejszym regulaminie. 

 

2. 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 i sporcie. 

 

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

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

 
 Rozdział II 

Warunki przyznawania stypendium 

 
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 

 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz  

co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres 

(semestr), w którym  przyznaje się to stypendium. 

 

3. Średnią ocen, która jest podstawą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,  ustala 

komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

Dyrektor Szkoły zarządzeniem podaje do wiadomości publicznej kryteria przyznawania 

stypendium z dniem rozpoczęcia roku szkolnego.  

 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz 

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu (semestru) nauki. 

 

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 

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

świadczenia pieniężnego. 

 



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. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu                

z organem prowadzącym szkołę.  

 

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

(semestrze) w terminie do: 

    a) 30 marca 

    b) 30 września 

 

 

Rozdział III 

Procedura powołania komisji stypendialnej i składania wniosków 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną w sierpniu podczas 

organizacyjnej Rady Pedagogicznej wg  Załącznika nr 1. 

Komisja ustala swojego przewodniczącego. Powołanie komisji oraz jej ustalenia umieszcza 

się w protokole rady. 

 

2. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli z II etapu edukacyjnego.  

Dyrektor może powołać w skład komisji przewodniczącego Rady Rodziców oraz 

przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.  

 

3. Do zadań komisji należy: 

a. przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

lub za osiągnięcia sportowe 

b. sprawdzenie wniosków pod względem formalnym 

c. zaopiniowanie w/w wniosków i przekazanie ich Dyrektorowi szkoły 

d. odbywanie posiedzeń w terminach rozpatrywania wniosków oraz sporządzenie protokołu 

wg wzoru, który stanowi załącznik nr 4.  

 

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

wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej w terminie 7 dni od daty posiedzenia 

Rady Pedagogicznych klasyfikacyjnej za dany semestr.  

Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowią załączniki nr 2 i nr 3.  

 

5. Komisja stypendialna opiniuje wnioski w następujących terminach: 

  a)   do 15 marca 

  b)   do 20 września 

 

6. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 

7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest w formie 

gotówki. Odbiór stypendium własnoręcznym podpisem potwierdzają uczniowie. 

 

6. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe odbywa się na apelu 

szkolnym. 

 

 

 



Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i ma zastosowanie do stypendiów 

przyznawanych  od pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017. 

 

2. W roku szkolnym 2016/2017 komisja stypendialna powołana zostanie na posiedzeniu rady 

pedagogicznej klasyfikacyjnej za I semestr. 

 

3. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę 

Pedagogiczną. 

 

4. Regulamin został zamieszczony do ogólnej wiadomości w sekretariacie szkoły oraz  

na stronie internetowej szkoły. 

 
Regulamin został pozytywnie zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu:20 stycznia 2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


