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Regulamin  

przyznawania stypendium za wyniki w nauce  

lub osiągnięcia sportowe  

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza  
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Podstawa prawna: Art.90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1457 ze zm.) 
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§ 1. 

1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe. 

 

§ 2. 

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

uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu 

nauki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

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

podstawowej oraz uczniom klas IV szkoły podstawowej do ukończenia 

pierwszego okresu nauki. 

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

 

§ 3. 

1. O stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się uczniowie, którzy w 

okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium 

uzyskali średnią ocen minimum 5,05 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania. 

 

§ 4. 

1. O stypendium sportowe ubiegają się uczniowie, którzy posiadają co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskali wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, 

systematycznie uczestniczą w zajęciach SKS-u, przestrzegają zasad fair 

play podczas lekcji i rozgrywek sportowych. 
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§ 5. 

1. Liczba stypendiów uzależniona jest od kwoty przeznaczonej na ten cel w 

budżecie szkoły, przy czym stypendium naukowe przyznawane jest od 

najwyższej średniej, aż do wyczerpania posiadanych funduszy. 

 

§ 6. 

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

w okresie i 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. 

 

§ 7. 

1. Kwota przeznaczona na stypendia, która nie została wykorzystana w I 

okresie , przechodzi na konto okresu II. 

2. W przypadku niewykorzystania całej kwoty na stypendia w II okresie, 

komisja może przyznać dodatkowe stypendia za wyniki w nauce dla 

uczniów, którzy nie uzyskali średniej 5,05, ale osiągają wysokie wyniki w 

nauce i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub stypendia za 

osiągnięcia sportowe zgodnie z zapisem par. 4 , bądź zwiększyć stawkę 

przypisaną do średniej opisaną w paragrafie 10 adekwatnie do posiadanych 

środków. 

3. W przypadku niewystarczających środków na zapewnienie stypendiów 

zgodnie z paragrafem 10, komisja zmniejsza odpowiednio kwoty 

stypendiów. 

§ 8. 

1. Przyjmuje się, ze uczniowi może zostać jednocześnie przyznane 

stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. 
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§ 9. 

1. Wniosek o stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

wychowawca klasy składa Komisji Stypendialnej, która przekazuje 

wniosek wraz  ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

2. Wzory wniosków stanowią załączniki do regulaminu. 

§ 10. 

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

szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej wg następujących 

stawek: 

Średnia Kwota 

5,05-5,10 120 zł 

5,11-5,20 140 zł 

5,21-5,30 160 zł 

5,31-5,40 180 zł 

5,41-5,50 200 zł 

5,51 i wyższa 248 zł 

 

Stypendium sportowe – 150 zł. 

 

§ 11. 

1. Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2018/2019. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej 

 im. A. Mickiewicza w Konstantynowie 

 
 

Konstantynów   ......................................... 

                                                                                                                                ( data ) 

 

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

                   (imię i nazwisko) 

 

Wychowawca klasy .................... 

 

Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Konstantynowie 

ul. Nowa 2 

21-543 Konstantynów 

 

Komisja Stypendialna 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

 

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

z 2018, poz. 1457 ze zm.) wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia: 

 

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

 

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

 

Imiona rodziców ............................................................................. 

 

Adres zamieszkania:  

 

ulica.......................................................................... nr domu ................. nr mieszkania ..... ....... 

 

kod pocztowy .......-........... poczta ................................. miejscowość ........................................ 

 

 

W okresie .............................................................................. uczeń klasy ........................ ........ 

                 (wskazać okres uprawniający do stypendium)  

 

uzyskał następującą średnią ocen za wyniki w nauce ....................................................... 

 

 

 

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

                                                                                                                                   (podpis wychowawcy klasy) 

 

Opinia Komisji Stypendialnej 

 

Komisja stypendialna wyraża pozytywną opinię dotyczącą przyznania …………………………….. 

 

stypendium za wyniki w nauce w kwocie…………………….. 

 
Przewodniczący komisji       Członkowie komisji 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

 lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej  

im. A. Mickiewicza w Konstantynowie 

 

 
Konstantynów   ......................................... 

                                                                                                                               ( data ) 

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

                   (imię i nazwisko) 

 

Wychowawca klasy .................... 

 

Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Konstantynowie 

ul. Nowa 2 

21-543 Konstantynów 

Komisja Stypendialna 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

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

z 2018, poz. 1457 ze zm.) wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia: 

 

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

 

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

 

Imiona rodziców ............................................................................. 

 

Adres zamieszkania:  

 

ulica..................................................... nr domu ................. nr mieszkania ............kod pocztowy…………… 

 

poczta ................................. miejscowość ........................................ 

 

 W okresie ......................................................................              uczeń klasy .......... ...................... 

                   (wskazać okres uprawniający do stypendium)  

 

uzyskał następujące wyniki we współzawodnictwie sportowym  

 

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

 

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

 

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

                                (opisać osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym) 

 

 

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

                                                                                                                                     (podpis wychowawcy klasy) 

Opinia Komisji Stypendialnej 

 

Komisja stypendialna wyraża pozytywną opinię dotyczącą przyznania …………………………….. 

 

stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie…………………….. 

 

Przewodniczący komisji       Członkowie komisji 


