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Regulamin przyznawania stypendium szkolnego 

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

w Szkole Podstawowej w Baniach 

 

Regulamin opracowano w oparciu o: art. 90g ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze 

zmianami) i ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. poz. 2255 z 

późniejszymi zmianami). 

I. Postanowienia ogólne  

1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest 

formą wyróżnienia i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, 

świadczonej ze środków budżetu szkoły, przyznanych na ten cel przez 

organ prowadzący. 

2. Stypendium szkolne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może 

być przyznane uczniom klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Baniach. 

II. Kryteria przyznawania stypendium 

1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w 

klasyfikacji semestralnej (rocznej) uzyskał: 

a) średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych minimum 5,50; 

b) stopnie klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów nie niższe niż 

dobre; 

c) wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2. W przypadku większej liczby uczniów o jednakowej średniej ocen o 

przyznaniu stypendium decydują inne, dodatkowe osiągnięcia ucznia, jego 

stosunek do obowiązków szkolnych oraz postawa etyczno – moralna. 



3. Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń Szkoły 

Podstawowej, który:  

a) zajął miejsce medalowe w co najmniej dwóch dyscyplinach 

sportowych na szczeblu powiatu lub zakwalifikował się do 

półfinału na szczeblu województwa; 

b) uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów 

klasyfikacyjnych; 

c) uzyskał nie niższą niż dobrą ocenę zachowania. 

III. Zasady przyznawania stypendium 

1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznaje się po każdym semestrze 

roku szkolnego.  

2. Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz w roku – na 

koniec roku szkolnego.  

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

sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej w ciągu 

dwóch dni od klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Komisja stypendialna przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi Szkoły Podstawowej.  

6. Dyrektor przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

7. Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się raz w okresie (semestrze) w 

terminach: 

a) do dnia 31 marca, za okres od września do stycznia (I semestr), 

b) do dnia 30 czerwca, za okres od lutego do czerwca (II semestr). 

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe wypłaca się raz w roku – na koniec 

roku szkolnego. 



9. W przypadku, gdy uczeń odmawia reprezentowania Szkoły Podstawowej 

w zawodach sportowych z przyczyn innych niż choroba (wymagane jest 

zwolnienie lekarskie) lub zdarzenia losowe, stypendium za wyniki 

sportowe nie może zostać przyznane. 

10.  W przypadku, gdy uczeń jednocześnie spełnia kryteria uprawniające do 

otrzymania stypendium za wyniki w nauce i za wyniki sportowe o 

wysokości stypendium decyduje komisja.  

IV. Postanowienia końcowe 

1. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

komisji stypendialnej w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 

6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

4. Regulamin obowiązuje od 01. 02. 2019 r. 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  

w Baniach w dniu 21. 01. 2019 r. 

 

Członkowie Komisji Stypendialnej: 

1. Małgorzata Michalska – przewodnicząca 

2. Piotr Kejs 

3. Elżbieta Baranowska 

4. Żaneta Grabarczyk 


