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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI 
W NAUCE LUB ZA OSI ĄGNIĘCIA SPORTOWE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24  
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
 
Regulamin opracowano w oparciu o : 
1. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozdział 8 (tekst jednolity                  

Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zmianami); 
2.  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity Dz.U. 2016 poz. 2032) 
3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (tekst jednolity                 

Dz. U. 2017 poz. 1952). 
 

§ 1 
 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest świadczeniem pomocy 
materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez dyrektora szkoły. 
 

§ 2 
 
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi szkoły, który w semestrze 

poprzedzającym jego przyznanie: 
1) uzyskał średnią  ocen nie niższą niż 5,0; 
2) w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej lub końcowej uzyskał dobre, bardzo dobre 

i celujące stopnie; 
3) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania; 
4) aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i reprezentował ją w lokalnej społeczności. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń szkoły, który osiągnął: 
1) średnią ocen nie niższą niż 4,75; 
2) w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej lub końcowej uzyskał dobre, bardzo dobre 

i celujące stopnie; 
3) co najmniej dobrą ocenę z zachowania; 
4) jego osiągnięcia w olimpiadach i konkursach (I, II, III miejsce na szczeblu co najmniej 

miejskim), wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych 
przedmiotów. 

 
§ 3 

 
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który reprezentował 

szkołę i w semestrze poprzedzającym jego przyznanie: 
1) zdobył  medalowe miejsce indywidualnie lub drużynowo w zawodach rangi 

mistrzowskiej co najmniej na szczeblu rejonowym lub wysokie wyniki na szczeblu 
wojewódzkim lub ogólnopolskim, niezależnie od organizatora; 

2) otrzymał co najmniej  dobrą oceną z zachowania. 
 

 



 
 

§ 4 
 

1. Stypendium przyznawane  jest  po zakończeniu każdego semestru i wypłacane   
jednorazowo. 

2. Uczeń, który spełnia kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce i jednocześnie 
za osiągnięcia sportowe otrzymuje oba stypendia. 
 

§ 5 
 

1. Stypendium przyznawane jest po ukończeniu pierwszego semestru nauki w klasie IV 
szkoły podstawowej.  

2. Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy 
IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki. 

§ 6 
 

Uczniowie kończący szkołę otrzymują stypendium w terminie do 31 sierpnia danego roku. 
 

§ 7 
 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie: 
- dyrektor lub wicedyrektor, 
- pedagog szkolny, 
- trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej wybranych przez jej członków. 

2. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane. 
 

§ 8 
 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa 
wychowawca klasy w terminie: 
1)  do 7 dni po klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej                         

u wicedyrektora szkoły; 
2)  do dwóch dni przed końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej                               

u wicedyrektora szkoły. 
 

§ 9 
 

Komisja stypendialna kwalifikuje wnioski oraz przekazuje je wraz ze swoją opinią 
dyrektorowi gimnazjum. 
 

§ 10 
 

W trakcie roku szkolnego stypendium nie może być wyższe od dwukrotnej wysokości kwoty, 
o której mowa w  art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych. 
 

§ 11 
 

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 



 
 

§ 12 
 
Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu                              
z organem prowadzącym szkołę, biorąc pod uwagę możliwości finansowe placówki. 
 

§ 13 
 
Regulamin wchodzi w życie z  mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r.  

 
 
 


