
 

  

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia 

sportowew Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 

 

Podstawa prawna: Art. 90 g pkt 1 –11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)oraz ustawa z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. 

poz. 60, 528, 648, 859)  

 

 

§ 1 

Cel przyznawania stypendium 

 Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe jest świadczeniem materialnym 

o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody promującej ambitną, systematyczną pracę, 

rozwijanie uzdolnień oraz talentów, przyznawanym przez Dyrektora Szkoły.  

 

 

§ 2 

Tryb przyznawania stypendium 

1. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń klas IV-VIII. 

2. Ilość stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz ich wysokość określa komisja 

stypendialna, powołana  przez Dyrektora Szkoły. 

3. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe jest wypłacane jednorazowo na 

zakończenie danego roku szkolnego. 

4. Stypendium  za  wyniki  w  nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły w ramach 

środków przewidzianych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący placówkę, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 



 

5. Kwotę przyznanych środków dzieli się na dwie części – na stypendium za wyniki w nauce i 

stypendium za osiągnięcia sportowe. 

6. W przypadku braku lub niewielkiej ilości wniosków o stypendium z danej kategorii środki 

pieniężne przechodzą do kategorii drugiej. 

 

§ 3 

Kryteria  przyznawania stypendium  

I. 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara 

w Mnichu, który: 

1) osiągnął  wysokie  wyniki  w  nauce  na zakończenie roku szkolnego, w którym przyznaje się 

stypendium: 

 średnia ocen co najmniej 5,2; 

 uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2) Pierwszeństwo ma uczeń, który poza wymienionymi kryteriami zdobył tytuł laureata, finalisty 

bądź uzyskał wyróżnienie w konkursie przedmiotowym/wiedzy co najmniej na szczeblu 

powiatowym. 

3) W szczególnych przypadkach (tytuł laureata lub finalisty Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego, ale średnia ocen poniżej 5,2) dopuszcza się, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej, uwzględnienie wniosku kandydata, który nie osiągnął wymaganej średniej. 

II. 

1) Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń/uczniowie, który/którzy reprezentując 

Szkołę Podstawową im. Pawła Kojzara w Mnichu: 

 osiągnął/osiągnęli w danym roku szkolnym największy sukces sportowy spośród pozostałych 

uczniów, nie niższy jednak niż miejsce medalowe (1-2-3) na szczeblu co najmniej 

powiatowym 

 otrzymał/otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2) Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń/uczniowie który osiągnął/którzy  

III. 

Uzyskanie stypendium za wyniki w nauce nie wyklucza otrzymania stypendium za osiągnięcia 

sportowe z zastrzeżeniem &5. 

 



 

 

§ 4  

Składanie wniosków o stypendium 

1. Wnioski o  przyznanie  stypendium  za  wyniki w  nauce i osiągnięcia sportowe wychowawcy klas 

kierują do powołanej przez Dyrektora Szkoły  komisji  stypendialnej, która  przekazuje  wniosek  

wraz  ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły. 

2. Wzór wniosków stanowi załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 

Wysokość przyznawanych  stypendiów 

 Wysokość stypendium proponuje Dyrektorowi Szkoły komisja stypendialna z zachowaniem 

wymogu, że nie może ona przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2  

ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku oświadczeniach rodzinnych. 

 

§ 6 

Sposób wypłaty stypendiów 

 Stypendium  przyznane  za  wyniki  w  nauce i osiągnięcia sportowe wypłaca się 

jednorazowo na zakończenie danego roku szkolnego, w którym wychowawca składał wniosek 

o stypendium dla ucznia.  

 

§ 7 

Wejście w życie regulaminu 

Regulamin wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu…………….. 

Regulamin  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Radę  Pedagogiczną w dniu 15.09.2020r. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 



 
 

 

załącznik nr 1 

 

Mnich, ………………………………………….. 

Pan/Pani 
 
…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 
 
Wychowawca klasy ……………………… 

 
Szkoła Podstawowa im.P. Kojzara w Mnichu 

 
 

Komisja stypendialna 

 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) wnioskuję o przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce dla ucznia/uczennicy: 

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

      Imię i nazwisko 

 

Na zakończenie roku szkolnego …………………………………………….. uczeń/uczennica uzyskał/a średnią 

ocen za wyniki w nauce …………………………;  ocena z zachowania ……………………………………………………. 

Pozostałe osiągnięcia ucznia (tytuły laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursie wiedzy na 

szczeblu co najmniej powiatowym):  

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

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

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

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

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

 

…………………………………………………. 



 

Podpis wychowawcy klasy 

 

załącznik nr 2 

 

Mnich, ………………………………………….. 

Pan/Pani 
 
…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 
 
Wychowawca klasy ……………………… 

 
Szkoła Podstawowa im.P. Kojzara w Mnichu 

 
 

Komisja stypendialna 

 

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) wnioskuję o przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce dla ucznia/uczennicy: 

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

      Imię i nazwisko 

 

Na zakończenie roku szkolnego …………………………………………….. uczeń/uczennica otrzymał/a ocenę 

z zachowania …………………………………….. 

Sportowe osiągnięcia ucznia na szczeblu co najmniej powiatowym: 

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

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

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

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

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

 

…………………………………………………. 

Podpis wychowawcy klasy 


