
Strona 1 z 3 

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki  

w nauce lub osiągnięcia sportowe 

w Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 
 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa 

a) sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym, 

b) formy stypendium motywacyjnego, 

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

d) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe, 

e) tryb wypłacania stypendium. 

 

2. Szkoła może udzielać świadczeń pomocy o charakterze motywacyjnym, którymi są : 

a) stypendium za wyniki w nauce, 

b) stypendium za osiągnięcia sportowe  

na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

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 komisji stypendialnej 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 

okresu nauki.  

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

podstawowej.  

7. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 
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Rozdział II 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego. 

 

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

komisji stypendialnej. 

 

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

wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych. 

 

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią 

ocen co najmniej 4,85 z obowiązkowych przedmiotów nauczania oraz co najmniej 

dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to 

stypendium. 

 

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

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym indywidualnie lub zespołowo w 

jednej z dwóch kategorii: 

a) medalista Mistrzostw Polski/Europy/świata 

b) medalista Mistrzostw Mazowsza 

oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, a także został klasyfikowany ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 

 

7. Uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymywać jednocześnie stypendium za 

wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe. 

 

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

okresie. 

 

Rozdział III 

Tryb i sposób przyznawania stypendium 

 

1. Organem o charakterze opiniodawczo-doradczym jest szkolna komisja stypendialna 

powoływana przez Dyrektora. 

 

2. W skład komisji wchodzi:  

a) pedagog szkolny kl.IV-VIII - przewodniczący 

b) opiekun samorządu uczniowskiego kl. IV-VIII - członek 

c) przewodniczący zespołu ds. kultury fizycznej – członek. 

 

2. Do zadań szkolnej komisji stypendialnej należy: 
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a) opracowanie i modyfikowanie wzorów wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, 

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

nauce lub osiągnięcia sportowe, 

c) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym , 

d) zaopiniowanie w/w wniosków i wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej 

kategorii stypendium. 

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do szkolnej komisji 

stypendialnej wychowawca klasy, a za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy w 

porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego we wskazanym przez dyrektora 

terminie. 

 

4. Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli: 

a) wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu 

się o stypendium dotyczących przestrzegania terminów do złożenia wniosku, 

b) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej 

kategorii. 

 

5. Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie 

świadczenia pieniężnego wypłacanego rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia w 

sekretariacie szkoły lub przelewem na konto rodzica/opiekuna prawnego. 

 

6. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który przedkłada się dyrektorowi. 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. 


