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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

ZA WYNIKI W NAUCE  ORAZ ZA SZCZEGÓLNE 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                      

IM. JERZEGO BADURY W MIĘDZYBORZU 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 90g USTAWY z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818) 

tekst ujednolicony z dnia 14.11.2019 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium ma na celu wspieranie i motywowanie uczniów do osiągania wysokich 

wyników w nauce lub współzawodnictwie sportowym. 

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

świadczenia pieniężnego i wypłacane raz w semestrze. Finansowane jest ze środków 

przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.  

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

5. Uczniowie klasy IV po raz pierwszy stypendium za wyniki w nauce mogą otrzymać 

na koniec klasy IV. 

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

7. O przyznaniu stypendium za wyniki w nauce uczniowi klasy VIII na koniec roku 

szkolnego decyduje średnia ocen uzyskanych przez ucznia z przedmiotów, które 

realizował zgodnie z planem nauczania w II semestrze klasy VIII. 
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§2 

Warunki udzielania stypendium 

I. Stypendium za wyniki w nauce: 

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

średnią ocen tj. od. 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec 

semestru lub roku szkolnego. 

     2. Wysokość przyznanego stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od  średniej 

 ocen  uzyskanej przez ucznia w wyniku klasyfikacji na koniec semestru lub roku 

 szkolnego (z wyjątkiem § 1ust. 5).  

     3. O wysokości stypendiów w Szkole Podstawowej im. Jerzego Baduryw Międzyborzu 

 decydują następujące kryteria: 

a. średnia ocen: 

– średnia od 5,50  wzwyż – wysokość stypendium do 250 zł; 

– średnia od 5,30 do 5,49 – wysokość stypendium do 200 zł; 

– średnia od 5,00 do 5,29 – wysokość stypendium do 150 zł; 

 b. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. 

 

II. Stypendium za osiągnięcia sportowe: 

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

 uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

 strefowymoraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec semestru lub 

 roku szkolnego. 

2. O wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe decydują następujące kryteria: 

a. na szczeblu wojewódzkim: 

miejsce 

wysokość stypendium 

indywidualnie 

zespołowo 

od 2 do 6 

uczestników 

od 7 uczestników 

wzwyż 

1 do 250 zł do 150 zł do 100 zł 

2 do 200 zł do 120 zł do 70 zł 

3 do 150 zł do 100 zł do 50 zł 
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b. na szczeblu strefy: 

miejsce 

wysokość stypendium 

indywidualnie 

zespołowo 

od 2 do 6 

uczestników 

od 7 uczestników 

wzwyż 

1 do 200 zł do 120 zł do 70 zł 

2 do 150 zł do 100 zł do 50 zł 

3 do 100 zł do 70 zł do 50 zł 

 

c. na szczeblu ogólnopolskim: 

miejsce 

wysokość stypendium 

indywidualnie 

zespołowo 

od 2 do 6 

uczestników 

od 7 uczestników 

wzwyż 

1-3 do 500 zł do 300 zł do 200 zł 

4-6 do 400 zł do 200 zł do 100 zł 

 

d. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. 

 

§3 

Procedura udzielania stypendium 

za wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia sportowe 

 

1.  Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję stypendialną. 

2. W skład komisji stypendialnej wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, 

przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego i jeden z wychowawców 

klas 4-8. 

3. Wychowawcy klas  po wystawieniu ocen klasyfikacyjnych z wszystkich przedmiotów 

na koniec I i II semestru składają do komisji stypendialnej wnioski o przyznanie 

uczniom stypendiów za wyniki w nauce. 

4. Nauczyciele wychowania fizycznego składają do komisji stypendialnej wnioski o 

przyznanie uczniom stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe. 
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5. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o stypendium złożone przez wychowawców 

klas i nauczycieli wychowania fizycznego i opiniuje te wnioski. Komisja stypendialna 

sporządza protokół z posiedzenia. 

6. Zaopiniowane wnioski komisja przekazuje dyrektorowi szkoły. 

7. Dyrektor szkoły rozpatruje zaopiniowane przez komisję stypendialną wnioski do 28 

lutego i do 30 czerwca każdego roku szkolnego. 

8. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

9. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za szczególne 

osiągnięcia sportowe uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której 

uczęszcza. 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany wysokości stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji 

 stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym

 szkołę. 

2. Średnią ocen, która decyduje o przyznaniu stypendium, ustala komisja stypendialna po

 zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

3. Dyrektor szkoły w miarę posiadanych środków może zwiększyć wysokość oraz rodzaj      

 stypendiów przyznawanych w danym roku szkolnym z zachowaniem § 4 ust. 1. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub szczególne 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.  

5. Traci moc Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia 

 sportowe w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu z dnia  

 30 maja 2018 roku.   

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020 roku. 

7. Uzgodniono z organem prowadzącym. 

 

 

………………………………………………… 

pieczątka i podpis dyrektora szkoły    


