
Regulamin przyznawania stypendium w Szkole Podstawowej Nr 1  

im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich. 
 

 

 
Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

art. 90 g.( (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), Ustawy               

o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 – art. 6 ust. 2 pkt. 2. (Dz.U. z 2006 nr 139 poz. 

992 z póź. zmianami). 

 

Art. 2 pkt 101 lit. c, art. 107 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2245). 

& 1 

 

Szkoła może udzielić stypendium za: 

 

1. wyniki w nauce i wyróżniającą się działalność społeczną, 

2. osiągnięcia sportowe. 

 

 

& 2 

 

Stypendium może być przyznane uczniowi klasy IV – VIII  nie wcześniej, niż po 

ukończeniu pierwszego półrocza nauki. 

 

& 3 

 

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

wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją 

opinią dyrektorowi szkoły. 

 

 

2. Wniosek powinien być złożony do komisji w terminie: 

 

I termin do 30 stycznia danego roku za I semestr. 

II termin do 30 czerwca danego roku szkolnego za II semestr.  

 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. (załącznik nr 1) 

 

& 4 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły podstawowej klas IV – 

VIII, który osiągnął na koniec I lub II semestru. 

a) celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce bez  ocen niższych niż ocena 

dobra, 

b) średnią ocen  w klasach IV – VI  5,5 i więcej, w klasach VII – VIII  5,2 i więcej, 

c) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń szkoły podstawowej, 

który osiągnął na koniec I lub II semestru: 

a) średnią ocen nie niższą niż 4,75 

b) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania  

c) wyróżniającą się działalność społeczną 

d) jego udział i osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przynajmniej na szczeblu 

powiatowym, wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z 

określonych przedmiotów.  



 

& 5 

 

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

ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz ocenę z zachowania, 

co najmniej bardzo dobrą i który spełnił następujące warunki: reprezentując szkołę 

uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym indywidualnym lub 

zespołowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy lub polskie związki 

sportowe (w bieżącym roku szkolny) tj.:  

a) I, II, III miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym indywidualnie 

b) od I do X miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim, indywidualnie 

c) do XV miejsca w zawodach na szczeblu ogólnopolskim, indywidualnie 

d) został powołany do kadry wojewódzkiej lub narodowej w danej dyscyplinie 

sportowej  

e) jest członkiem zespołu, który zajął od I do III miejsca w zawodach na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym - organizowanym przez 

Szkolny Związek Sportowy lub polskie związki sportowe 

f) cechuje się postawą „fair play” we współzawodnictwie  

g) osiągnął wybitne indywidualne medalowe sukcesy w różnych dyscyplinach 

sportu na najwyższych szczeblach. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję 

o przyznaniu stypendium, biorąc pod uwagę rangę zawodów i 

przedstawioną dokumentację (załącznik nr 2). 

 

 

& 6 

 

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

porozumieniu z komisją stypendialną, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli: 

a) nie dopełniono wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się o 

stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów  złożenia wniosku, 

b) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w 

określonej kategorii. 

 

3. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne. 

 

& 7 

 

1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor 

szkoły. Nie może ona jednak przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 6 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

2. Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala dyrektor szkoły w drodze odrębnych 

zarządzeń, w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym szkoły,    

z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium. 

3. Wysokość stypendium w ramach pozyskanych innych  środków może być 

proporcjonalnie zwiększona. 

 

& 8 

 

Stypendium wypłaca się raz w semestrze w okresie dwóch miesięcy po zakończeniu 

semestru, za który zostało przyznane. Odbiór przyznanego stypendium potwierdzają 

własnoręcznym podpisem stypendyści lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

 

 

 

 

 



 

& 9 

  

Średnią ocen, o której mowa w paragrafie 4 ust. 1 ustala Komisja Stypendialna po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego.  

 

 

& 10 

 

Przepisy przejściowe: 

Stypendium sportowe za semestr I w roku szkolnym 2018/2019 zostanie rozpatrzone 

do 15 lutego 2019 r. 

 

Komisja stypendialna w składzie: 

Przewodnicząca – Małgorzata Czarnik 

Członkowie komisji: 

Joanna Palińska 

Iwona Więcko 

Elżbieta Drabo 

Karolina Kubalka. 

Marta Czerwieniec 

 

Regulamin zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 17 kwietnia 2007 r. 

Nowelizacja regulaminu 28 kwietnia 2016 r. 

Nowelizacja regulaminu 14 luty 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Załącznik nr 1) 

Kąty Wrocławskie .................................. 

 

Komisja Stypendialna  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka  

w Kątach Wrocławskich. 

 
Proszę o przyznanie stypendium za wyniki w nauce następującym uczniom 
klasy   ............. 

 

1).............................................. 

2).............................................. 

3)............................................. 

4)............................................. 

5)............................................. 

 
(Uczniowie Ci spełniają wymagania zawarte w & 4 Regulaminu Przyznawania Stypendium   

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich) 

 
Proszę o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe następującym uczniom 

klasy   ............. 

 

1).............................................. 

2).............................................. 

3)............................................. 

4)............................................. 

5)............................................. 

 
(Uczniowie Ci spełniają wymagania zawarte w & 5 Regulaminu Przyznawania Stypendium  

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich) 

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

 
Komisja Stypendialna w składzie: 

Przewodnicząca: Małgorzata Czarnik 

Członkowie komisji: 

Karolina Kubalka 

Iwona Więcko 

Elżbieta Drabo 

Joanna Palińska 

Marta Czerwieniec 

 

Wyraża pozytywną /negatywną opinię przyznania powyższym uczniom stypendium. 

 

 



(załącznik nr 2)   

        Miejscowość, …………………. 

            

                                                                                    Data…………………………….. 

 

 

 

WNIOSEK 

 
o przyznanie stypendium sportowego 

dla ucznia  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich. 

 

………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 

Za osiągnięte wyniki sportowe w I semestrze/ II semestrze roku szkolnego………………… 

we współzawodnictwie sportowym. 

 
Osiągnięty wynik sportowy – data, miejsce, rodzaj zawodów 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nazwisko i imię trenera-instruktora prowadzącego zawodnika wymienionego we wniosku. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

…………………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 


