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Regulamin  

przyznawania stypendiów  

za wyniki w nauce  

lub osiągnięcia sportowe  

uczniom  

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Krosno, 18 lutego 2020 r.  



Podstawa prawna: art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1481 z późn. zmianami) 

§ 1 

1. Przyznawanie stypendium ma na celu motywowanie i nagradzanie uczniów. 

2. Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe są przyznawane uczniom klas IV – 

VIII. 

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w 

którym przyznawane jest stypendium. 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie jest udzielane uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego 

semestru. 

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może zostać przyznane uczniowi, który reprezentował 

szkołę i uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.  

6. Uczeń w danym semestrze może otrzymać jedno stypendium. 

§ 2 

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

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

2. 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. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej  

i Rady Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze. 

§ 3 

1. Komisję Stypendialną powołuje dyrektor na okres 1 roku szkolnego.  

 

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi: pięciu nauczycieli uczących w klasach IV – VIII  

w tym pedagog lub psycholog szkolny, co  najmniej jeden nauczyciel wychowania fizycznego 

i co najmniej jeden nauczyciel przedmiotów artystycznych  

 

3. Dyrektor szkoły wskazuje przewodniczącego komisji stypendialnej.  

4. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący. 



5. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

6. Do zadań Komisji Stypendialnej należy: 

a) ustalenie wysokości średniej ocen, która będzie podstawą ubiegania się o stypendium, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, 

 

b) ustalenie terminu składania wniosków (poinformowanie wychowawców i Rodziców  

o terminie), 

c) przyjmowanie od wychowawców klas wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki 

w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

d) rozpatrywanie wniosków o udzielenie stypendium, 

e) wnioskowanie do Dyrektora o przyznanie stypendium. 

§ 4 

1. O przyznanie stypendium wnioskuje wychowawca. 

2. Wychowawca składa wniosek do Komisji Stypendialnej dla uczniów spełniających kryteria: 

a) średnia ocen ustalona przez Komisję Stypendialną, 

b) minimum ocena dobra z zachowania, 

c) godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących 

wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.  

3. Wniosek według ustalonego wzoru należy złożyć w terminach ustalonych przez Komisję 

Stypendialną.  

4. Komisja rozpatruje wnioski o przyznaniu stypendium do 5 dni od ich złożenia.  

§ 5 

1. Ocena wniosków o przyznanie stypendium odbywa się zgodnie z poniższymi kryteriami: 

1) stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń Szkoły Podstawowej  nr 4   

w Krośnie,  który: 

a) osiągnął wysokie wyniki w nauce na koniec semestru poprzedzającego okres,   

w którym ma być przyznane stypendium (średnia ocen co najmniej 4.50),  

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

- uzyskał awans do II lub III etapu konkursu kuratoryjnego,  lub jest finalistą, 

laureatem konkursu kuratoryjnego lub zajął  I-III miejsce lub zdobył 

wyróżnienie w znaczących konkursach o charakterze interdyscyplinarnym  

na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

b) osiągnął wysokie wyniki w nauce na koniec semestru poprzedzającego okres,   

w którym ma być przyznane stypendium (średnia ocen co najmniej 5.20),  



- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania,  

- angażuje się w działania społeczne na rzecz klasy, szkoły lub środowiska;  

- odnosi sukcesy w konkursach wiedzy na szczeblu międzyszkolnym  

lub rejonowym,  

- reprezentuje postawę, która jest godna  do naśladowania dla innych.  

c) stypendium za osiągnięcia sportowe może uzyskać uczeń Szkoły Podstawowej  

nr 4 w Krośnie, który:   

- osiągnął średnią ocen co najmniej 4,0 na koniec semestru poprzedzającego 

okres, w którym ma być przyznane stypendium;   

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania;  

- uzyskał medal lub tytuł mistrzowski w ogólnopolskich lub międzynarodowych 

zawodach, turniejach i konkursach sportowych organizowanych przez instytucje 

i związki sportowe lub posiada uznany indywidualny dorobek w zakresie jednej 

lub kilku dyscyplin sportowych uzyskany podczas reprezentowania szkoły lub 

miasta Krosna w zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu 

ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

2. Informacje o sukcesach uczniów, o których mowa w ust. 1 dostarczy wychowawca  

do Komisji Stypendialnej. 

3. Wymieniając osiągnięcia ucznia, należy podać: nazwę konkursu, olimpiady, turnieju, 

organizatora, zasięg, ilość etapów, zajęte miejsce 

4. Jeżeli uczeń spełnia  jednocześnie kryteria za wyniki  w nauce i osiągnięcia sportowe 

stypendium przyznaje mu się w pierwszej kolejności.  

5. Uczeń nie może otrzymać stypendium ponownie w tym samym roku szkolnym  

za sukcesy, które gwarantowały mu przyznanie stypendium w pierwszym semestrze.    

6. Średnia ocen liczona jest ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

realizowanych w danym semestrze. 

7. Jeżeli kilku uczniów równoważnie spełnia kryteria, a środki finansowe nie pozwalają  

na przyznanie wszystkim stypendiów, stypendia otrzymują uczniowie z najwyższą średnią 

ocen. 

§ 6 

 

1. Decyzja Dyrektora o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium jest ostateczna. 

2. Wypłata stypendium następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica  

ucznia, któremu przyznano stypendium. Informację, o wskazanym przez siebie rachunku 

bankowym, rodzic przedkłada do sekretariatu Szkoły w terminie 3 dni od daty otrzymania 

decyzji o przyznaniu stypendium motywacyjnego (informacja o rachunku bankowym - 

załącznik nr 5). 



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

sportowe podawane są do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Szkoły i stronie 

internetowej Szkoły. 

4. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1) Wzór uchwały  Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej, 

2) Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/za osiągnięcia sportowe, 

3) Wzór decyzji o przyznanie stypendium, 

4) Wzór decyzji o odmowie przyznania stypendium, 

5) Informacja o rachunku bankowym  

 

 

 

 


