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REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA 

SPORTOWE 

w Szkole Podstawowej nr 6  

 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna : 
 
Art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1915, ze zm. Dz.U. 2022 poz. 1116) 

Art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 615; ost. zm. Dz. U. z 2022 r., poz. 1265) 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1128) 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 6 
im. ks. Jana Twardowskiego  
w Pszczynie 
ul. Księżycowa 25 
43-200  Pszczyna 



2 
 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa  nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie może udzielać 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są: 

a) stypendium za wyniki w nauce, 

b) stypendium za osiągnięcia sportowe 

na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Stypendia te 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. 

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

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych, 

przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

§ 2. 
 

1. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który 

uzyskał w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium: 

a) bardzo wysoką średnią ocen z wszystkich przedmiotów, z których wystawiana 

jest ocena klasyfikacyjna, 

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

c) co najmniej dobrą ocenę zachowania. W przypadku uzyskania przez uczniów 

takiej samej średniej ocen, o przyznaniu stypendium decyduje wyższa ocena 

zachowania. 

2. Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, 

który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co 

najmniej dobrą ocenę zachowania, a z pozostałych przedmiotów oceny pozytywne 

i spełnił jeden z warunków: 

a) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu  

co najmniej powiatu, 

b) brał udział w finałach mistrzostw województwa, 

c) osiągnął indywidualne, znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. 



3 
 

 

4. Każdy uczeń spełniający kryteria dotyczące zarówno wyników w nauce jak  

i osiągnięć sportowych, może otrzymać tylko jedno stypendium.  

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

w okresie. 

6. Wysokość stypendium może być zróżnicowana dla klas IV-VI i VII-VIII.  

7. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

8. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność 

zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. (z późn. zm.) 

 
§ 3. 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się  

nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki, z następującymi 

zastrzeżeniami: 

a) stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I - III szkoły 

podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia 

pierwszego okresu nauki, 

b) stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I - III szkoły  

podstawowej.  

 

ROZDZIAŁ III 

TRYB I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKU STYPENDIALNEGO 

§ 4. 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.  

2. Do zadań komisji stypendialnej należy: 

a) ustalenie średniej ocen, o której jest mowa w § 2  ust 2, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego (zał. nr 2),  

b) opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium, 

c) przekazywanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły. 

3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji. 

4. Ostateczne zatwierdzenie wymaganej średniej odbywa się na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 
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§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce kieruje do komisji 

wychowawca klasy. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

kieruje    do    komisji    wychowawca    klasy,    po   zasięgnięciu    opinii    całego  

zespołu  nauczycieli wychowania fizycznego. Następnie komisja przekazuje 

wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.  

2. Wzory wniosków posiada komisja stypendialna (zał. nr 1). 

3. Wniosek do komisji powinien zostać złożony przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki nauczania za I okres bądź za cały  

rok szkolny. Szczegółowy termin wpływu wniosków ogłasza przewodniczący 

komisji. 

4. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy przyznać stypendium za wyniki w nauce 

lub za osiągnięcia sportowe uczniom, którzy spełniają wymagania regulaminu. 

5. Dyrektor może uchylić wniosek o przyznanie stypendium ucznia, który: 

a) otrzymał z zachowania ocenę poprawną lub niższą,  

b) odmówił udziału w konkursie i nie chciał reprezentować szkoły, 

c) otrzymał słabe oceny z poszczególnych przedmiotów, a odniósł sukces 

sportowy. 

 
ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6. 

1. Wręczenie stypendiów odbywa się na  uroczystym apelu po zakończeniu                           

I oraz II okresu w danym roku szkolnym i stanowi wyróżnienie dla otrzymujących 

je uczniów. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 
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(Zał. nr 1) 
WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

ZA WYNIKI W NAUCE 
 

w … okresie roku szkolnego ………………………. 

 
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………….……….. 

2. Imiona rodziców  ………….…………………………………….. 

3. Klasa   ………….……………………………….……. 

4. Średnia ocen                        .…………………………………………….…. 

5. Ocena zachowania            ………………………………….…………….. 
 
 

Uzasadnienie wychowawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                               

 

……………………………………. 

         (podpis Wychowawcy) 
 
 

Opinia Komisji Stypendialnej: 

 

……………………...……………………………………………………………………………………………… 

 

…...……………………………………………………………………………………………………………….… 

 
             

Podpisy Członków Komisji: 
 
                          ……………………………………………………….. 

                          ……………………………………………………….. 

                          ……………………………………………………….. 

                          ……………………………………………………….. 

 

Akceptacja Dyrektora Szkoły: 
 
……………………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………….…………...... 

 
 
           ………………………………………. 
             (podpis Dyrektora) 
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WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

ZA  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

w … okresie roku szkolnego …………….……………. 

 
1. Imię i nazwisko ucznia  ……………………………….……….. 

2. Imiona rodziców   ……………………………………………….. 

3. Klasa    ………………………………………….……. 

4. Ocena zachowania                        ………………………………….…………….. 
 
 

Uzasadnienie wychowawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

                                                                                              ……………………………………. 
         (podpis Wychowawcy) 
 
 

Opinia Komisji Stypendialnej: 

 

……………………...………………………………….……………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………….……………… 

 
             

                                                                         Podpisy Członków Komisji Stypendialnej: 
 
                         ……………………………………………………….. 

                         ……………………………………………………….. 

                         ……………………………………………………….. 

                         ……………………………………………………….. 

 

Akceptacja Dyrektora Szkoły: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….…………...... 

 
 
           ………………………………………. 
             (podpis Dyrektora) 
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(Zał. nr 2) 

 

 

Pszczyna, ...................................... 
 
 
 

 

 

Komisja Stypendialna Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Pszczynie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (protokół Rady 

Pedagogicznej z dnia ................................) na posiedzeniu w dniu .......................... 

ustaliła, że średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium za wyniki w nauce 

powinna wynosić co najmniej ................ dla uczniów klas IV-VI oraz ………………….. 

dla uczniów klas VII-VIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 

…….......................................................... 

…….......................................................... 

…….......................................................... 

…….......................................................... 

 


