
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

lub osiągnięcia sportowe 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie 
 

Podstawa prawna: 

Art. 90 g ust.1-12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. poz. 1327 z 2020 r.) 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1. Regulamin określa: 

1) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce, 

2) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe, 

3) tryb wypłacania stypendium. 

§2.1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie może udzielać 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są:  

1) stypendium za wyniki w nauce, 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

2. Warunki ubiegania się o stypendium określa niniejszy regulamin. 

§3. Stypendia za wyniki w nauce i stypendia za osiągnięcia sportowe są wyróżnieniem 

indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i mają na 

celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce lub sporcie. 

§4. Stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych 

przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły w danym roku 

kalendarzowym. 

§5. Dyrektor szkoły może dokonać podziału środków finansowych w następujący sposób: 

kwotę przyznanych środków dzieli się na dwie części, z których pierwsza wypłacana jest 

w postaci stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe po pierwszym semestrze 

roku szkolnego, druga wypłacana jest w drugim semestrze roku szkolnego, po klasyfikacyjnej 

radzie pedagogicznej. 

§6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się w dwóch grupach: IV – VI i VII – VIII. 

§7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klasy IV szkoły podstawowej  

po pierwszym semestrze nauki. 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

 

Sposób ustalania wysokości, kryteria i forma stypendium szkolnego 

 

§8. Wysokość i ilość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w danym roku 

szkolnym uzależnia się od wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych oraz 

wyników w nauce i ilości osiągnięć sportowych.  

§9.1. Stypendium za wyniki w nauce na koniec pierwszego semestru może być przyznane 

uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania 

w tym semestrze. 

2. Stypendium za wyniki w nauce na koniec roku szkolnego może być przyznane 

uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania 

znajdujących się na świadectwie. 

3. Wysokość średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania uprawniającą  

do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce ustala każdorazowo dyrektor szkoły  

po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej. 

4. Ustalona przez dyrektora szkoły średnia nie może być niższa niż 4,75. 

5. Wysokość średniej ocen jest ustalana osobno dla uczniów klas IV – VI i uczniów klas 

VII – VIII. 

§10.1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia 

następujące kryteria: 

1) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż ustalona przez dyrektora na dany semestr, 

2) nie otrzymał żadnej oceny dostatecznej,  

3) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2. W sytuacji, gdy kryteria określone w §10.1. spełnia wielu uczniów z klas IV – VI 

i wielu uczniów z klas VII – VIII, pod uwagę bierze się udział oraz lokatę w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz w konkursach wiedzy, 

artystycznych i innych zgodnie z następującą hierarchią: 

1) konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratora Oświaty 

a) etap wojewódzki – finalista, 

b) etap rejonowy, 

c) etap szkolny; 

2) konkursy wiedzy, artystyczne i inne 

a) etap ogólnopolski, 

b) etap wojewódzki, 

c) etap powiatowy, 

d) etap miejski, 

e) etap szkolny. 

3. Szkolna Komisja Stypendialna przy opiniowaniu wniosków do stypendium za wyniki 

w nauce może ustalić dodatkowe kryteria. 

4. Za uzyskanie tytułu laureata w przedmiotowym konkursie na szczeblu wojewódzkim lub 

wyższym uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce spełniając tylko dodatkowe 

kryterium otrzymania co najmniej dobrej oceny zachowania. 



§11.1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki sportowe, reprezentując szkołę na szczeblu co najmniej powiatowym 

w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który spełnia następujące 

kryteria: 

1) reprezentuje szkołę osiągając indywidualnie wysokie wyniki w wybranej dyscyplinie, 

a w przypadku gier zespołowych prezentuje wyróżniającą postawę w drużynie, 

2) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

3. Pod uwagę bierze się ilość dyscyplin sportowych, w których uczeń startował 

reprezentując szkołę oraz szczebel zawodów i zajęte miejsce, zgodnie z następującą 

hierarchią: 

1) zawody na szczeblu ogólnopolskim, 

2) zawody na szczeblu wojewódzkim, 

3) zawody na szczeblu rejonowym – Grupa Północna, 

4) zawody na szczeblu powiatowym, 

5) zawody na szczeblu miejskim. 

4. W sytuacji, kiedy szczebel osiągnięć sportowych jest równorzędny i inne punkty nie są 

rozstrzygające, decydują indywidualne osiągnięcia nad zespołowymi. 

5. Szkolna Komisja Stypendialna przy opiniowaniu wniosków do stypendium za 

osiągnięcia sportowe może ustalić dodatkowe kryteria oraz wziąć pod uwagę pozaszkolne 

osiągnięcia sportowe ucznia. 

§12. Uczeń nie może otrzymywać jednocześnie stypendium za wyniki w nauce oraz 

stypendium za osiągnięcia sportowe.  

§13. Stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe jest udzielane 

w formie świadczenia pieniężnego. 

§14. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

i wypłacone raz w semestrze. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Tryb i sposób przyznawania stypendium 

 

§16. 1. Organem o charakterze opiniodawczo - doradczym jest Szkolna Komisja Stypendialna 

powoływana przez dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Szkolnej Komisji Stypendialnej. 

3. W skład Szkolnej Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) opiekun Samorządu Uczniowskiego lub Szkolnego Koła Caritas lub Wolontariatu 

lub inna osoba wskazana przez dyrektora szkoły, 

2) nauczyciel nie pełniący funkcji wychowawcy klasy w klasach IV-VIII, 

3) nauczyciel wychowania fizycznego, 

4) pedagog szkolny. 

§17. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy: 

1) opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, 



2) przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub 

 za osiągnięcia sportowe, 

3) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, 

4) zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub  

za osiągnięcia sportowe i wstępne zakwalifikowanie uczniów do stypendium, 

5) przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły wraz z protokołem 

posiedzenia komisji. 

§18.1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa w wersji papierowej 

i elektronicznej do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy w terminie 1 dnia po 

zatwierdzeniu wyników klasyfikacji. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa w wersji papierowej 

i elektronicznej do Szkolnej Komisji Stypendialnej nauczyciel wychowania fizycznego danej 

klasy w terminie 1 dnia po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji. 

§19. Szkolna Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli: 

1) wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu 

się o stypendium dotyczących sposobu i terminu złożenia wniosku, 

2) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej 

kategorii. 

§20. Pisemną decyzję dyrektora szkoły o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują  

do wiadomości rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

§21. Decyzje dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne. 

§22. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez 

wypłatę należności przelewem na konto wskazane przez rodzica lub opiekuna prawnego 

ucznia  

w terminie 7 dni od wydania decyzji o przyznaniu stypendium lub w inny ustalony sposób.  

§23. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Postanowienia końcowe 

 

§24. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zaopiniowaniu przez radę 

pedagogiczną. 

§25. Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia 31.08.2020 r. 

 

 

 

Zatwierdzam: …………………………………………. 

 (Pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 


