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Regulamin przyznawania stypendium szkolnego 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie 

 

Podstawa prawna:  

art. 90g Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty  

(tekst  jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)  

 

Aktualizacja 18.09.2020r.  

Rozdział I 

Cele przyznawania stypendium 

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

poprzez swoją pracowitość, systematyczną naukę i umiejętność jak najlepszego 

wykorzystania swoich zdolności, uzyskują jak najwyższe wyniki w nauce lub sporcie. 

2. Stypendium jest formą motywowania uczniów do rozwijania uzdolnień, zainteresowań           

i  osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji sportowej. 

 

Rozdział II 

Zasady przyznawania stypendium 

1. Dyrektor Szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną. 

2. W skład Komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły i dwóch członków Rady Pedagogicznej. 

3. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stanowiący załącznik nr 1 do 

 niniejszego regulaminu, wypełnia wychowawca klasy i składa do Komisji Stypendialnej 

najpóźniej do 3 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe, stanowiący załącznik nr 2 do 

 niniejszego regulaminu, wypełnia wychowawca klasy bądź nauczyciel wychowania 

fizycznego i składa do Komisji Stypendialnej najpóźniej do 3 dni po klasyfikacyjnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

6. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski pod względem zgodności z „Regulaminem 

przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe                  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie”, a  następnie opiniuje je i wraz              

z protokołem przekazuje do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. 
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7. Wysokość stypendium w każdym półroczu ustalana jest w ramach środków przyznawanych 

na ten cel przez organ prowadzący szkołę, z uwzględnieniem liczby uczniów 

zakwalifikowanych do otrzymania stypendium. 

8. W przypadku dużej liczby uczniów spełniających wymagane do otrzymania stypendium 

kryteria, Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość przyznania stypendium w pierwszej 

kolejności uczniom z klas programowo wyższych. 

 

Rozdział III 

Warunki przyznawania stypendium 

1) Szkoła może uczniowi przyznać stypendium za: 

1) wyniki w nauce, 

2) osiągnięcia sportowe. 

2) Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał uchwaloną 

przez Radę Pedagogiczną wymaganą średnią ocen i co najmniej  dobrą ocenę zachowania 

na koniec półrocza poprzedzającego stypendium: 

1) dla uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej wymagana do uzyskania stypendium 

średnia ocen wynosi co najmniej 5,4, 

2) dla uczniów klas 7 – 8 szkoły podstawowej wymagana do uzyskania stypendium 

średnia ocen wynosi co najmniej 5,2. 

3) Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnił 

następujące warunki: 

1) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym reprezentując szkołę: 

a) zajął miejsca 1 – 3 w zawodach na szczeblu powiatowym, 

b) zajął miejsca 1 – 10 w zawodach na szczeblu wojewódzkim, 

c) zajął miejsca 1 – 15 w zawodach na szczeblu ogólnopolskim, 

2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

4) Szkoła nie przyznaje stypendium sportowego uczniom, którzy podczas zawodów 

reprezentują zewnętrzne kluby lub stowarzyszenia sportowe. 

5) Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas  

1 – 3 szkoły podstawowej oraz uczniom klasy 4 szkoły podstawowej za I półrocze. 

 

/-/ Cyryla Krajka 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Pępowie 


