
Regulamin przyznawania stypendium  

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej  

w Antoniowie 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. nr 256,  

poz.2572 ze zmianami, rozdział 8a, art. 90g). 

 

Rozdział I 

Informacje wstępne 

§1 

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

§2 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie 

wcześniej niż po zakończeniu pierwszego semestru nauki z zastrzeżeniem punktu 2. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III 

oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego semestru nauki. 

 

Rozdział II 

Cele przyznawania stypendium 

§3 

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje 

najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub w sporcie. 

2.Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania 

swoich zdolności. 

3.Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce 

i rywalizacji sportowej. 

 

 

 



Rozdział III 

Zasady przyznawania stypendium 

§4 

Szkoła może udzielić stypendium za: 

a. wyniki w nauce, 

b. osiągnięcia sportowe. 

§5 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi kl. 

IV-VI nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki. 

§6 

1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 

2. Komisja, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, ustala 

wysoką średnią ocen, która umożliwia uczniowi uzyskanie stypendium. 

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej, w 

porozumieniu z organem prowadzącym, ustala wysokość stypendium. 

4. Wychowawca składa wniosek do komisji stypendialnej. 

5. Komisja przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi. 

6. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez 

organ prowadzący, przyznaje stypendium. 

7. Dyrektor występuje do Burmistrza Ozimka o przekazanie środków na stypendia. 

§7 

1. Wręczenie stypendium odbywa się raz w semestrze - za poprzedni semestr na apelu 

podsumowującym  pierwszy semestr danego roku szkolnego i w październiku za semestr 

drugi poprzedniego roku szkolnego. 

§8 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w okresie poprzedzającym 

okres, w którym przyznaje sie stypendium, spełnił następujące wymagania: 

a. uzyskał średnią ocen 4,75 i wyższą, 

b. otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania. 

 



§9 

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

celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej dobra ocenę z 

zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne i 

spełnił jeden z warunków: 

a. uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym, 

b. brał udział w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy, 

c. osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. 

§10 

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

kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku o 

świadczeniach rodzinnych. 

§11 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo  

w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone  

w §8 lub w § 9. 

§12 

Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala dyrektor szkoły w drodze odrębnych 

zarządzeń, w ramach środków  przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie 

finansowym szkoły, z uwzględnieniem liczby  uczniów zakwalifikowanych do otrzymania 

stypendium. W przypadku dużej liczby uczniów spełniających kryteria i z taką samą średnią 

wyników w nauce, dyrektor zastrzega sobie możliwość przyznania stypendium w pierwszej 

kolejności uczniom z klas programowo wyższych. 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  

 

 

 

 


