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Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 

Szkole Podstawowej nr 3 w Sosnowcu 

 

Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. art.90 g (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2004 

roku, z późn. Zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu 

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny (Dz. U. poz. 

959). 

 

§ 1 

1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

a. Wyniki w nauce, 

b. Osiągnięcia sportowe. 

2. Raz w roku dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która opiniuje wnioski o 

przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. W skład komisji 

wchodzi pedagog szkolny, psycholog szkolny oraz nauczyciele wskazani przez 

dyrektora szkoły. 

3. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego. 

 

§ 2 

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

uczniowi po ukończeniu semestru nauki, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 

§ 2 p. 2. 

2. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klasy I-

III szkoły podstawowej.  

Uczniom klasy IV szkoły podstawowej przyznaje się stypendium za wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe za II półrocze. 

 

§ 3 

1. Wniosek za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do 

komisji stypendialnej. 
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2. Wniosek powinien był złożony do komisji w terminie nieprzekraczającym 2 dni od 

posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikacje. 

 

§ 4 

Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najwyższe wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

§ 5 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły, który osiągnął: 

a. Co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie niższą niż 5,0 w 

klasie IV (warunek konieczny) oraz uzyskał wysokie miejsca w olimpiadach 

przedmiotowych i artystycznych etapu pozaszkolnego. 

b. Co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 5,0 w klasach od V-

VIII (warunek konieczny) oraz uzyskał wysokie miejsca w olimpiadach 

przedmiotowych i artystycznych etapu pozaszkolnego.  

 

§ 6 

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

ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę 

bardzo dobrą z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen 

niższych niż dostateczne i spełnił jeden z warunków: 

a. Uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co 

najmniej miasta 

b. Brał udział w finałach mistrzostw organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy. 

 

§ 7 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

a. Pali papierosy 
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b. Spożywa alkohol lub stosuje środki odurzające 

c. Otrzymał naganę wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły 

 

§ 8 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się raz w roku: za 

pierwsze i drugie półrocze. 

 

§ 9 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 

dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

 

§ 10 

1. Wysokość stypendium ustala komisja stypendialna w ramach środków przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły. 

2. Przy ustalaniu wysokości stypendium dla ucznia spełniającego wszystkie wymagania 

zawarte w niniejszym regulaminie, komisja stypendialna kieruje się zasadą by 

spełniało ono funkcję motywacyjną.  

 


