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                                                                                                   Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2017/2018 

                                                                                               Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

                                                                                                im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze       

                                                                   z dnia 23 stycznia 2018r. 

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendium 

 za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  

w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze  

 

 

 

Regulamin opiniował Samorząd  Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta  w Lipiej Górze w 

dniu 22.01.2018r.  

…………………………………………….. 

Podpis przewodniczącej samorządu 

 

Regulamin opiniowała Rada pedagogiczna na posiedzeniu  dnia 23 stycznia 2018r. 
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Podstawa prawna: 

Art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) 

 

§1 

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

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń mogą ubiegać się 

uczniowie od klasy czwartej, którym przysługuje stypendium po ukończeniu pierwszego 

półrocza nauki. 

§2 

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał w półroczu 

poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się stypendium: 

1.1. średnią ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych co najmniej 5,00, 

1.2.co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

2.  Stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje uczniowi, który uzyskał w półroczu 

poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się stypendium: 

2.1. wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym,  

2.2.co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje uczniowi, który reprezentował szkołę i 

uzyskał:  

3.1.przynajmniej trzy razy pierwsze miejsce w indywidualnych lub drużynowych 

zawodach na szczeblu gminnym, lub 

3.2.przynajmniej dwa razy jedno z miejsc pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na 

szczeblu powiatowym w indywidualnych lub drużynowych zawodach, lub 

3.3.przynajmniej raz miejsce pierwsze, drugie lub trzecie w indywidualnych lub 

drużynowych zawodach na szczeblu wojewódzkim. 

 

§3 

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną, która ustala kryteria przydzielania 

stypendium, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu szkolnego. 

2. Komisja składa się z przewodniczącego i dwóch członków komisji. 
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§4 

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

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

opinią dyrektorowi szkoły ( wzory wniosków załącznik nr 1, załącznik nr 2). 

2. Wnioski o stypendia składa się do komisji stypendialnej w ciągu dwóch dni po klasyfikacyjnym 

śródrocznym lub rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w półroczu; 

3.4. za pierwsze półrocze do 15 lutego, 

3.5. za drugie półrocze do 30 czerwca. 

 

§5 

1. 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 roku o świadczeniach rodzinnych 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

§6 

1. Postanowienia Regulaminu w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 obowiązują uczniów 

oddziałów gimnazjalnych. 
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                                                                                      Załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania stypendium 

                                                                       za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

                                                                            w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta  

                w Lipiej Górze  

                                                                

 

 

KOMISJA STYPENDIALNA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA  

W LIPIEJ GÓRZE 

Proszę o przyznanie uczennicy/uczniowi* ……………………………………………………………… 
      imię i nazwisko ucznia 

klasy ………………………………….  stypendium za wyniki w nauce w pierwszym/drugim* półroczu 

w roku szkolnym ……………/ …………… 

Uzasadnienie: 

Oceny uzyskane przez uczennicę/ucznia*( słownie) 

 

Zachowanie ………………………………………………… 

Język polski ………………………………………………… 

Język angielski ……………………………………………... 

Język niemiecki …………………………………………….. 

Muzyka …………………………………………………….. 

Plastyka …………………………………………………….. 

Historia  ……………………………………………………. 

Historia i społeczeństwo …………………………………… 

Wiedza o społeczeństwie …………………………………... 

Geografia …………………………………………………… 

Biologia …………………………………………………….. 

 

 

Chemia ……………………………………………………… 

Fizyka ………………………………………………………. 

Przyroda ……………………………………………………. 

Technika …………………………………………………….. 

Matematyka …………………………………………………. 

Zajęcia komputerowe ……………………………………….. 

Informatyka …………………………………………………. 

Wychowanie fizyczne ………………………………………. 

Edukacja dla bezpieczeństwa ……………………………….. 

Zajęcia artystyczne ………………………………………….. 

Zajęcia techniczne …………………………………………...

  

 

Średnia ocen:  .......................................................................................  

 

Informacja wychowawcy 

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

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

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

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

 

………………………………………. 
PODPIS WYCHOWAWCY 

* Niepotrzebne skreślić 
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POSTANOWIENIE KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Przyznano/nie przyznano uczniowi/uczennicy* …………………………………………………………. 

stypendium za wyniki nauce w pierwszym/drugim półroczu roku szkolnego ……………../…………… 

Opinia  

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

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

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

Członkowie komisji:                                                                            Przewodniczący komisji: 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                     Załącznik nr 2 do Regulamin przyznawania stypendium 

                                                                      za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

                                                                            w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta  

                 w Lipiej Górze  

                                                               

KOMISJA STYPENDIALNA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA  

W LIPIEJ GÓRZE 

Proszę o przyznanie uczennicy/uczniowi* ……………………………………………………………… 
      imię i nazwisko ucznia 

klasy ………………………………….  stypendium za osiągnięcia sportowe w pierwszym/drugim* 

półroczu w roku szkolnym ……………/ …………… 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia ( dyplomy, medale, zaświadczenia itp.) 

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

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

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

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

 

………………………………………. 
PODPIS WYCHOWAWCY 

* Niepotrzebne skreślić 

POSTANOWIENIE KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Przyznano/nie przyznano uczniowi/uczennicy* …………………………………………………………. 

stypendium za osiągnięcia sportowe w pierwszym/drugim* półroczu roku szkolnego ………/……….. 

Opinia  

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

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

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

Członkowie komisji:                                                                            Przewodniczący komisji: 

* niepotrzebne skreślić 


