
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 
ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE 
 

 

Regulamin opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) 

§ 1 
 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 
1) wyniki w nauce, 
2) osiągnięcia sportowe. 
 

§ 2 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane 
uczniowi kl. IV–VIII nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego okresu  nauki               
w klasie IV. 

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

 
 

§ 3 
 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce kieruje wychowawca klasy, a za 

osiągnięcia sportowe nauczyciel wychowania fizycznego do komisji stypendialnej, 
która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

2. Wniosek powinien być złożony w sekretariacie szkoły w ciągu dwóch tygodni                      
od zakończenia pierwszego okresu i w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia nauki                
we wrześniu. 

3. Absolwenci  Szkoły Podstawowej w Korytowie otrzymują decyzję o stypendium                     
w dniu zakończenia nauki. 

4. Wniosek dotyczący ucznia klasy VIII powinien być złożony następnego dnia                         
po posiedzeniu rady pedagogicznej, podczas której dokonano klasyfikacji końcowej. 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. 
 

§ 4 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który osiągnął: 
1) średnią ocen nie niższą niż 5,0 
2) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął: 
1) średnią ocen nie niższą niż 4,5 
2) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, ale jego udział i osiągnięcia                  

w olimpiadach i konkursach przynajmniej na szczeblu międzyszkolnym, 
wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z określonych 
przedmiotów. 

 
§ 5 

 
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę 
celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą  



zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż 
dostateczne i spełnił jeden z warunków: 

1) brał udział w finałach mistrzostw województwa współzawodnictwa 
organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy, 

2) osiągnął sukcesy na szczeblu krajowym w dyscyplinach sportu uprawianych                   
w klubach sportowych, 

3) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 
najmniej międzyszkolnym. 

§ 6 
 
Średnią ocen, o której mowa w ust. 4, ustala komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 
 

§ 7 
 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną. 
2. W skład komisji wchodzą: 

- pedagog szkolny – przewodniczący, 
- wychowawcy uczniów, których dotyczy wniosek o stypendium, 
- opiekun Samorządu Uczniowskiego, 
- nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. 

     3.  Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane. 
 

§ 8 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 
dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji 
stypendialnej, rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 

 
§9 
 

 
1. W budżecie szkoły wyodrębnia się środki na stypendia. 
2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły    

w porozumieniu z komisją stypendialną, w ramach środków przyznanych przez organ 
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 
 

§ 10 
 

 
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest przyznawane i wypłaca się raz 
w okresie następującym po okresie, w którym uczeń spełnił warunki  określone w § 4 lub § 5. 
 
 

§ 11 
 
Decyzja w sprawie nieprzyznania lub wysokości stypendium ma charakter ostateczny.                  
Od decyzji dyrektora nie przysługuje odwołanie.  

 
 

 



§ 12 
 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 
1) ma przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów 
2) otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

 
 
 
                Opracował zespół w składzie: 
 
                Beata Wójcik – dyrektor szkoły 
 
                Edyta Kropidłowska – pedagog szkolny             

                i opiekun Samorządu   Uczniowskiego        

                    

 

Korytowo, 30 stycznia 2020 r.  


