
 

 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

ZA WYNIKI W NAUCE 

LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
 

w Szkole Podstawowej  

im. Orląt Lwowskich 

w Nowinach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowiny, 30 stycznia 2018 r. 

 



 
Na podstawie art. 90g  Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2004r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z późniejszymi zmianami) 

wprowadza się niniejszy regulamin zarządzeniem dyrektora szkoły nr 3/2018 z 30 stycznia 

2018 roku po uprzednim zatwierdzeniu na zebraniu Rady Pedagogicznej                                

Uchwałą Nr 12/2017/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.  

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne: 

 
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest 

           wspieranie edukacji uczniów zdolnych, są: 

a. stypendium za wyniki w nauce, 

b. stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe. 

 

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

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego w ramach 

środków przyznawanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:  

a.   dyrektor lub wicedyrektor szkoły 

b.  przewodniczący, 

c.   co najmniej dwóch nauczycieli uczących w klasach IV-VIII 

           Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor szkoły. 

 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej 

           oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego półrocza nauki.  

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej. 

§ 2 

Warunki udzielania stypendium: 
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

następującą średnią ocen w poszczególnych klasach: 

-  średnia ocen 5,1 dla uczniów klas VII-VIII, 

-  średnia ocen 5,2 dla uczniów klas VI, 

-  średnia ocen 5,3 dla uczniów klas IV-V 

           oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym 

           przyznanie stypendium. 

 

2. Wymagana średnia ocen została ustalona w porozumieniu z dyrektorami  szkół                     

z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych                   

i samorządu uczniowskiego. 

 

3. 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 zachowania, cechuje się 

            nienaganną postawą etyczną i moralną, przestrzega zasad obowiązujących w szkole                                        

            i  podczas zawodów. 



§ 3 

Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

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

wychowawca klasy do komisji stypendialnej (wniosek - załącznik nr 1a i 1b). 

 

2. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, opiniując wnioski i typując 

kandydatów do stypendium (protokół – załącznik nr 2). 

 

3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe po 

zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej (decyzja – załącznik nr 3a i 3b). 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

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

na zakończenie roku szkolnego,. 

 

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

w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący 

w wysokości zgodnej z rozporządzeniem. Stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty,               

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych.  

 

3. Ilość i wysokość stypendiów uzależniona jest od posiadanych środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę. Wysokość stypendium 

ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady 

pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Ostatecznie kwota 

stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe konsultowana jest każdego 

roku przez dyrektorów szkół z terenu z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

4. W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych przez komisję przewyższa 

liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują 

uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. Gdy po weryfikacji liczba 

uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium nadal przewyższa liczbę 

stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie klasy 

programowo najwyższej. 

 

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

szkoły na wniosek rady pedagogicznej może wstrzymać wypłatę stypendium lub ją 

cofnąć. 

 

6. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe  podawane będą do publicznej wiadomości. 

 

7. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo 

odwołania. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje 

podejmuje Dyrektor Szkoły. 



        Załącznik nr1a                                                            Nowiny, ………………………….. 

                                                     

 

 

                                                                Komisja Stypendialna 

                                                  powołana w Szkole Podstawowej w Nowinach 

                                                                                                                                    

                                                                                                                               

 

                                                        WNIOSEK 

                             o przyznanie stypendium za wyniki w nauce  

 

Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

wnioskuję o przyznanie stypendium za: wyniki w nauce: 

  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….……. 

 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..………. 

 

Adres zamieszkania, zameldowania: 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

W roku szkolnym  20.. /20..      uczeń klasy ………………..            uzyskał: 

                 

następującą średnią za wyniki w nauce:          ........................................................  

 

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

 

Dodatkowe uzasadnienie wychowawcy: 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

                                                                             

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 ………………………………....                                                                                                                                                                                  

(czytelny podpis wychowawcy klasy)                           

 

 



        Załącznik nr1b                                                             

 

                                                                                          Nowiny, ………………………….. 

                                                     

 

 

                                                                Komisja Stypendialna 

                                                  powołana w Szkole Podstawowej w Nowinach 

                                                                                                                                    

 

 

                                                            WNIOSEK 

                 o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe 

 

Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

wnioskuję o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…………… 

 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..…………….. 

 

Adres zamieszkania, zameldowania: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

W roku szkolnym  20.. /20..    uczeń klasy ………………..               uzyskał  na szczeblu          

co najmniej międzyszkolnym następujące osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym 

................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

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

 

Dodatkowe uzasadnienie wychowawcy: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                             

 ………………………………....                                                                                                                      

(czytelny podpis wychowawcy klasy) 

 

 

  

 

 

 



        Załącznik nr 2                                                            

                                                          ..............................dn. ………………….... 

                                                                miejscowość 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 

 

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

 

 

Komisja w składzie:  

Przewodniczący: …................................................................................ 

Członkowie: …....................................................................................... 

                       …....................................................................................... 

                      …....................................................................................... 

                      

po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium za wyniki                   

w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe, zgodnie z zapisami Regulaminu 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe               

w Szkole Podstawowej w Nowinach, proponuje i pozytywnie opiniuje wnioski                              

o przyznanie stypendiów następującym uczniom: 

 

 za wyniki w nauce: 

 

1. ............................................... klasa .................. 

2. ............................................... klasa .................. 

3. ............................................... klasa .................. 

4. ............................................... klasa .................. 

5. ............................................... klasa .................. 

6. ............................................... klasa .................. 

7. ............................................... klasa .................. 

8. ............................................... klasa .................. 

9. ............................................... klasa .................. 

10. ............................................... klasa .................. 

11. ............................................... klasa .................. 

12. ............................................... klasa .................. 

13. ............................................... klasa .................. 

14. ............................................... klasa .................. 

15. ............................................... klasa .................. 

16. ............................................... klasa .................. 

17. ............................................... klasa .................. 

18. ............................................... klasa .................. 

19. ............................................... klasa .................. 

20. ............................................... klasa .................. 

21. ............................................... klasa .................. 

22. ............................................... klasa .................. 

23. ............................................... klasa .................. 

24. ............................................... klasa .................. 

25. ............................................... klasa ................... 



 

 

26. ............................................... klasa .................. 

27. ............................................... klasa .................. 

28. ............................................... klasa .................. 

29. ............................................... klasa .................. 

30. ............................................... klasa .................. 

31. ............................................... klasa .................. 

32. ............................................... klasa .................. 

33. ............................................... klasa .................. 

34. ............................................... klasa .................. 

35. ............................................... klasa .................. 

36. ............................................... klasa .................. 

37. ............................................... klasa .................. 

38. ............................................... klasa .................. 

39. ............................................... klasa .................. 

40. ............................................... klasa .................. 

41. ............................................... klasa .................. 

42. ............................................... klasa .................. 

43. ............................................... klasa .................. 

44. ............................................... klasa .................. 

45. ............................................... klasa .................. 

46. ............................................... klasa .................. 

47. ............................................... klasa .................. 

48. ............................................... klasa .................. 

49. ............................................... klasa .................. 

50. ............................................... klasa .................. 

51. ............................................... klasa .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 za szczególne osiągnięcia sportowe: 

 

1. ............................................... klasa .................. 

2. ............................................... klasa .................. 

3. ............................................... klasa .................. 

4. ............................................... klasa .................. 

5. ............................................... klasa .................. 

6. ............................................... klasa .................. 

7. ............................................... klasa .................. 

8. ............................................... klasa .................. 

9. ............................................... klasa .................. 

10. ............................................... klasa .................. 

11. ............................................... klasa .................. 

12. ............................................... klasa .................. 

13. ............................................... klasa .................. 

14. ............................................... klasa .................. 

15. ............................................... klasa .................. 

16. ............................................... klasa .................. 

17. ............................................... klasa .................. 

18. ............................................... klasa .................. 

19. ............................................... klasa .................. 

20. ............................................... klasa .................. 

21. ............................................... klasa .................. 

22. ............................................... klasa .................. 

23. ............................................... klasa .................. 

24. ............................................... klasa .................. 

25. ............................................... klasa .................. 

26. ............................................... klasa .................. 

27. ............................................... klasa .................. 

28. ............................................... klasa .................. 

29. ............................................... klasa .................. 

30. ............................................... klasa .................. 

 

 

Podpisy Komisji: 

 
                                                                                                                                                                                                                                

                                                                

 

 

 

                                                                                        Nowiny, ……………………. 

 

 



Załącznik nr 3a 

                                                                       

PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

 
          Zgodnie z treścią art. 90g ust.11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                   

(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, 

PRZYZNAJĘ STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE uczniowi/uczennicy 

klasy .......................... Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach: 

 

Imię i nazwisko: .................................................................................................. 

 

Data i miejsce urodzenia: .................................................................................... 

 

Stypendium w wysokości   ……………………………………………………... 

zostanie przekazane rodzicom. 

 

 

 

..................................... 

(podpis Dyrektora) 

 

 

 

 

 

                                                     Nowiny ……                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

Załącznik nr 3b                                                                                                                       

                                                         

PRZYZNANIE STYPENDIUM  

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 
         Zgodnie z treścią art. 90g ust.11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                     

(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej,  

PRZYZNAJĘ STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 

SPORTOWE 

 uczniowi/uczennicy klasy ..........................  Szkoły Podstawowej im. Orląt 

Lwowskich  w Nowinach: 

 

Imię i nazwisko:..................................................... 

Data i miejsce urodzenia: ..................................... 

 

Stypendium w wysokości:  …………………………………………………. 

zostanie przekazane rodzicom. 

 

..................................... 

(podpis Dyrektora) 

 

 

 

 

 

                                                       Nowiny, …………. 


