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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) stypendium – należy rozumieć stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe, 

b) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka, 

c) średniej ocen – należy rozumieć średnią ocen uzyskanych za semestr poprzedzający 

przyznanie stypendium, 

d) uczniu – należy rozumieć ucznia uczęszczającego do klas IV-VIII, 

e) komisji – należy rozumieć Szkolną Komisję Stypendialną. 

§ 2 

1. Regulamin przyznawania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe wprowadza się w celu wspierania edukacji uczniów zdolnych o motywowanie ich do 

uzyskania coraz wyższych wyników w nauce oraz rozwoju ich predyspozycji, zainteresowań i 

osiągnięć w sporcie. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest świadczeniem pomocy 

materialnej o charakterze motywacyjnym, wspierającym edukacje uczniów zdolnych. 

3. Uczniowi może być przyznane jednocześnie stypendium o charakterze motywacyjnym lub 

socjalnym. 

4. Środki finansowe przeznaczone na stypendia dla uczniów zapewnione są przez organ 

prowadzący w planie finansowym szkoły. 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

§ 3 

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

a) uzyskał wysoką średnią ocen za semestr; średnią ocen ustala komisja stypendialna po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, 

b) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który: 

a) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania, 

b) reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych organizowanych przez Miejski                    
i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  i  promuje ją  w środowisku lokalnym, 
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c) uzyskał wysokie osiągnięcia w danej dyscyplinie sportowej co najmniej na poziomie 
powiatowym. 
 

TRYB PRZYZNAWANA STYPENDIUM 

§ 4 

1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku składanego w formie pisemnej według 

jednolitego wzoru wniosku dla wszystkich spełniających warunki (Załącznik nr 1 oraz Załącznik 

nr 2). 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest w dwóch terminach: 

a) do końca lutego danego roku szkolnego – za wyniki w pierwszym semestrze, 

b) najpóźniej w trzecim dniu od klasyfikacyjnego zebrania rady – za wyniki uzyskane w drugim 

semestrze. 

3. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku: 

a) w pierwszym tygodniu marca – za wyniki uzyskane w pierwszym semestrze, 

b) w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych – za wyniki uzyskane w drugim semestrze. 

4. Wniosek pozostawia się do rozpatrzenia w wypadku: 

a) złożenia po terminie, 

b) rezygnacji wnioskodawcy. 

5. Uczeń może otrzymać równolegle dwa stypendia - za wyniki w nauce i za osiągnięcia 

sportowe. 

§ 5 

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do Szkolnej Komisji 

Stypendialnej w terminie wyznaczonym przez Komisję. 

2. Do opiniowania wniosku w sprawie przyznawania stypendium dyrektor szkoły powołuje 

Komisję i w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną Komisja pracuje na podstawie niniejszego 

regulaminu. 

3. Komisja odbywa co najmniej dwa posiedzenia w roku szkolnym w terminach zgodnych z § 4 

pkt. 2. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego przypadającego na dziecko w przedziale 

wiekowym 5-18 lat, wg ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

5. Wysokość stypendium danego ucznia ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej. 
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6. Dyrektor szkoły – po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez komisję 

stypendialną (Załącznik nr 1, 2) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej – 

przyznaje stypendium w terminie zgodnym z § 5 pkt. 3 i informuje o tym fakcie ucznia i jego 

rodzica. 

7. Listę uczniów wraz z informacją o rodzaju i wysokości przyznanego stypendium przedstawia 

się organowi prowadzącemu. 

8. Stypendium odbierane jest w sekretariacie szkoły za okazaniem dowodu tożsamości rodzica 

i za pokwitowaniem jego odbioru przez rodzica ucznia. 

TRYB COFNIĘCIA STYPENDIUM 

§ 6 

1. Przyznane stypendium, przed jego wypłaceniem, może być cofnięte przez dyrektora szkoły 

w przypadku nieodpowiedniego zachowania ucznia, zmieniającego kryteria jego przyznania 

zawarte w § 3. Niniejszego regulaminu. 

2. W tej sprawie dyrektor szkoły, w porozumieniu z komisją, dokonuje ponownej analizy 

dokumentacji i podejmuje ostateczną decyzję bez prawa odwołania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Niniejszy regulamin zatwierdza rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła 

II w Mińsku Mazowieckim i wprowadzany on jest zarządzeniem dyrektora. 

2. Regulamin może być zmieniany przez radę pedagogiczną na jej wniosek lub na wniosek: 

Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela lub dyrektora szkoły. 

3. Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadzane są w formie zarządzenia dyrektora. 

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2018r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów 

Numer wniosku ……………                                                       Mińsk Mazowiecki, dn. ………………….… 

……………………………………………… 
     (imię i nazwisko ucznia) 
 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
(kod miejscowości, ulica, nr domu) 
 

 
DYREKTOR 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 
im. JANA PAWŁA II 

w MIŃSKU MAZOWIECKIM 
 

 
Wniosek o przyznanie stypendium  

za osiągnięcia sportowe 
uzyskane w ……….. semestrze roku szkolnego ………………………………….. 

 
Wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczniowi klasy ………………………….. 

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

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 

 
Uzasadnienie: 
1. ocena zachowania - ………………………………………….. 
2. Uczeń reprezentował szkołę i zajął wysokie miejsce w zawodach sportowych na szczeblu co 
najmniej powiatowym 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

Dane osoby wnioskującej:  

……………………………………………………… 
                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów 

 

Numer wniosku ……………                                                       Mińsk Mazowiecki, dn. ………………….… 

……………………………………………… 
     (imię i nazwisko ucznia) 
 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
(kod miejscowości, ulica, nr domu) 
 

 
DYREKTOR 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 
im. JANA PAWŁA II 

w MIŃSKU MAZOWIECKIM 
 

 
Wniosek o przyznanie stypendium  

za wyniki w nauce 
uzyskane w ……….. semestrze roku szkolnego ………………………………….. 

 
Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczniowi klasy ………..……………………….. 

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

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 

 
Uzasadnienie: 
1. ocena zachowania - ………………………………………….. 
2. średnia ocen uzyskanych za dany semestr (do dwóch cyfr po przecinku - ………………………….. 

 

 

 

 

 

Dane osoby wnioskującej:  

……………………………………………………… 
                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

 


