
 

 

 

Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce 

lub za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 2  

im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej 

 

 
Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90 g  Ustawy z 7 września 1991r.  

o systemie oświaty. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne:  

 

1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe, zwany dalej „regulaminem” określa: 

a) osoby uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki  w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe,  

b) kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

c) wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

d) tryb składania i rozpatrywania wniosków, 

e) terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe. 

 

Rozdział II 

Ogólne zasady przyznawania stypendium: 

1. Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj. : 

a) stypendium za wyniki w nauce, 

b) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

2. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za 

osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane regulaminem kryteria, jeżeli pozwalają 

na to środki finansowe w jednej odpowiednio wyższej kwocie. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz w ciągu 

roku szkolnego ( na koniec drugiego półrocza). 

4. Stypendia są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się 

znaczącymi osiągnięciami i stanowią zachętę do dalszego rozwijania pasji  

i zainteresowań w nauce lub sporcie. 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii  komisji stypendialnej, w ramach środków finansowych 

przyznanych przez organ prowadzący szkołę. 

6. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa 

wychowawca klasy do komisji stypendialnej (zał. nr 1, zał. nr 2). 

7. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, opiniując wnioski i typując 

kandydatów do stypendium. Opinię na temat wniosków przekazuje dyrektorowi 

szkoły. 

8. Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła. 

 

 

 



Rozdział III 

Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium: 

1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego półrocza roku szkolnego  

(po klasyfikacji końcoworocznej). Stypendium wypłacane jest jeden raz na koniec 

roku szkolnego.  

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

I –III.  

 

Rozdział IV 

Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce: 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który na koniec roku 

szkolnego uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen nie niższą niż: 

a) 5,30 uczeń klasy IV, 

b) 5,20 uczeń klasy V, 

c) 5,10 uczeń klasy VI 

d) 5,0   uczeń klasy VII i VIII 

2. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może 

przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Stypendium ma charakter świadczenia 

pieniężnego. 

3. Laureaci konkursów kuratoryjnych otrzymują stypendium obligatoryjnie bez względu 

na średnią ocen. Otrzymują jedno stypendium naukowe. 

4. Wysokość stypendium za wyniki w nauce jest uzależniona od uzyskanej średniej ocen, 

zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego. W uzasadnionym przypadku 

pierwszeństwo może mieć uczeń, który poza wyżej wymienionymi kryteriami jest 

laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu ogólnopolskim, 

wojewódzkim lub powiatowym.  

5. W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych przez komisję stypendialną 

przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium 

otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, spełniając pozostałe 

kryteria. 

6. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, dyrektor 

szkoły na wniosek rady pedagogicznej może wstrzymać wypłatę stypendium za 

wyniki w nauce. 

 

Rozdział V 

Kryteria  przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe: 

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który 

uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

1.  Za zajęcie I miejsca w zawodach sportowych na poziomie co najmniej 

międzyszkolnym.  

Za  zajęcie indywidualnie I, II, III miejsca - w zawodach powiatowych, wojewódzkich 

lub ogólnopolskich.  

2. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki sportowe nie może 

przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Stypendium ma charakter świadczenia 

pieniężnego. 



3. Uczeń cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną. Przestrzega zasad 

obowiązujących w szkole i podczas zawodów.  

4. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, dyrektor 

szkoły na wniosek rady pedagogicznej może wstrzymać wypłatę stypendium  

za osiągnięcia sportowe. 

 

      Rozdział VI 

Terminy i formy wypłaty stypendium: 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest jeden raz  

w roku na koniec roku szkolnego w terminie do dnia 30 września. 

2. Stypendium wypłacane jest w szkole w formie gotówki. 

 

Regulamin wchodzi w życie 12.10.2021r. 

Zostaje umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej 

Komisja Stypendialna powołana w Szkole Podstawowej nr 2   

w Kolbuszowej 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

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

 

Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce: 

 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………. 

Klasa……….. 

 

W roku szkolnym 20…../20……      uczeń uzyskał średnią za wyniki w nauce…………… 

i ocenę z zachowania……………………………………….. 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………. 

Podpis wychowawcy klasy 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej 

Komisja Stypendialna powołana w Szkole Podstawowej nr 2   

w Kolbuszowej 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe 

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

 

Wnioskuję o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe: 

 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………. 

Klasa……….. 

 

W roku szkolnym 20…../20……      uczeń uzyskał na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

następujące osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, 

i ocenę z zachowania……………………………………….. 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………. 

Podpis wychowawcy klasy 

 

 


