
Regulamin przyznawania stypendium  

za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe  

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz art. 

6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z 

późn. zm.), 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągniecia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

2. Stypendium przyznawane jest raz w półroczu. 

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen w okresie (półroczu) poprzedzającym okres (półrocze), w którym 

przyznaje się to stypendium, oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.  

4. Stypendium za osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (półrocze) 

poprzedzającym okres (półrocze), w którym przyznaje się to stypendium. 

W przypadku osiągnięć sportowych organizowanych przez właściwy Szkolny Związek  

Sportowy wyszczególnienie osiągnięć wpisuje wychowawca klasy w porozumieniu z 

nauczycielem wychowania fizycznego.  W przypadku osiągnięć pozaszkolnych 

potwierdzeniem osiągnięć może być wyłącznie zaświadczenie wystawione przez 

właściwy Polski Związek Sportowy lub jego jednostkę działający zgodnie z ustawą  

o sporcie  z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U.2010 nr 127 poz.857 z późn. zm.). 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportowe nie może przekroczyć 

kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej. 

6. Uczeń może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągniecia 

sportowe nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (półrocza) nauki w danym 

typie szkoły.  



7. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe przyznawane jest tylko na 

wniosek. 

8. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.  

9. Średnią ocen, od której zależy rozpatrzenie wniosku o stypendium ustala komisja 

stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu szkolnego, w 

zależności od ilości wniosków, jakości osiągnięć i kwoty przeznaczonej na ten cel. 

10. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportowe 

wychowawca klasy składa do powołanej przez dyrektora szkoły komisji stypendialnej, 

która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w 

okresie (półroczu). 

12. Liczba przyznawanych stypendiów uwarunkowana jest ilością środków przyznawanych 

przez Organ Prowadzący. 

13. Jeżeli kilku uczniów osiągnie taką samą średnią komisja stypendialna weźmie pod 

uwagę następujące: 

 ocenę zachowania i opinię rady pedagogicznej,  

 aktywny udział w życiu szkolnym i poza szkolnym. 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o przyznanie stypendium  

 

 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 

w Twardogórze i wprowadzony dnia 11.01.2023 r. 


