
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

lub  osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 2  

w Skierniewicach 

 
 Regulamin opracowano w oparciu o art. 90g ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 

i 2361). 

 

§ 1 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium w formie nagrody pieniężnej za: 

1. Wyniki w nauce. 

2. Osiągnięcia sportowe.  

 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być 

przyznawane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego 

semestru nauki z zastrzeżeniem § 3 ust. 1. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub 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 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

3. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest 

raz w semestrze. 

 

§ 3 

1. Stypendium za wyniki w nauce nie przydziela się uczniom klas I – III 

oraz uczniom klas IV do ukończenia I semestru nauki. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III 

szkoły. 

 

§ 4 

Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń kl. IV–VIII szkoły 

podstawowej oraz oddziału gimnazjalnego, który w semestrze poprzedzającym 

semestr, w którym przyznaje się stypendium osiągnął: 

a) celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 

b) średnią ocen nie niższą niż 5,0, 

c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

d) udział i osiągnięcie w konkursach przedmiotowych i artystycznych na 

szczeblu szkolnym i międzyszkolnym wskazuje na szczególne 

zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów. 



§ 5 

Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął: 

a) średnią ocen nie niższą niż 4,75, 

b) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

c) znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych na 

szczeblu rejonu, województwa i kraju. 

 

§ 6 

W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium za 

wyniki w nauce decydują w kolejności: 

a) wyższa ocena zachowania, 

b) wyższa średnia z przedmiotów wiodących, za które przyjmuje się: język 

polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, 

historię (historię i społeczeństwo), matematykę, fizykę, przyrodę, 

biologię, geografię, chemię. 

c) udział w większej liczbie konkursów na szczeblu szkolnym 

i międzyszkolnym, 

d) sukcesy odnoszone przez kandydatów w konkursach na szczeblu 

szkolnym i międzyszkolnym. 

 

§ 7 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi  

kl. IV–VIII szkoły podstawowej oraz oddziału gimnazjalnego,  

który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego, 

co najmniej ocenę dobrą zachowania, a z pozostałych przedmiotów  

nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił jeden z warunków: 

a) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

co najmniej międzyszkolnym, 

b) osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach 

sportu, 

c) do osiągnięć ucznia w konkursach lub turniejach mogą być również 

zaliczone osiągnięcia zdobyte drużynowo. 

2. Dopuszcza się przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczniowi  

kl. IV–VIII szkoły podstawowej oraz oddziału gimnazjalnego, który 

otrzymał ocenę z zachowania lub z przedmiotu niższą niż wskazana  

w §7 ust. 1. w szczególnym przypadku, kiedy uczeń uzyskał znaczące 

osiągnięcia na poziomie województwa lub kraju.   

 

Art. 90g. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

Dz.U.2018.0.1457 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

 

 



§ 8  

W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium 

za osiągnięcia sportowe decydują w kolejności: 

a) wyższa ocena zachowania, 

b) wyższa średnia z przedmiotów wiodących, za które przyjmuje się: język 

polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, 

historię (historię i społeczeństwo), matematykę, fizykę, przyrodę, 

biologię, geografię, chemię, 

c) udział w większej liczbie zawodów sportowych i turniejów na szczeblu 

międzyszkolnym, 

d) sukcesy odnoszone przez kandydatów w zawodach i turniejach 

sportowych na szczeblu międzyszkolnym. 

 

§ 9 

 Kwestie sporne w zakresie zakwalifikowania osiągnięć rozstrzyga 

komisja stypendialna rozpatrująca wnioski. 

 

§ 10 

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 w komisji stypendialnej w terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3. Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów, o których mowa w § 4, 5, 6, 7, 8. 

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

§ 11 

1. Komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły. 

2. W skład komisji stypendialnej wchodzą: 

 przewodniczący: wicedyrektor szkoły 

 przewodniczący zespołów przedmiotowych nauczycieli, 

 inni nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły. 

3. Pracą komisji stypendialnej kieruje jej przewodniczący. 

4. Na posiedzeniu komisji stypendialnej przewodniczący przedstawia 

kandydatów na stypendystów na podstawie złożonych wniosków. 

5. Komisja opiniuje wnioski i ustala kolejność na liście stypendialnej. 

6. Ostateczny wynik zatwierdzają członkowie komisji w formie głosowania 

zwykła większością głosów. 

7. Ilość pozytywnie zaopiniowanych przez komisję stypendialną wniosków 

zależy od wysokości środków przekazanych przez organ prowadzący 

szkołę. 

8. Opinie komisji są prawomocne w przypadku posiadania przez komisję 

quvorum za które uznaje się 2/3 składu komisji. 



 

§ 12 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach 

środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie 

szkoły. 

2. Uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymuje decyzję na piśmie. 

3. Nazwiska stypendystów są podawane do wiadomości publicznej w szkole 

i na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach został uchwalony 

przez Radę Pedagogiczną w dniu 5 marca 2018 r. 

 

 
 

 

 


