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REGULAMIN
przyznawania stypendium

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej 

w Mazowszanach

Podstawa prawna: art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 59 z późn. zm.), w związku z art. 90c i 90g ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 
z  2017 r.  poz.  2198,  2203,  2361),  art.  6  ust.  2  pkt  2  ustawy z  dnia 28 listopada 2003 r.  o  świadczeniach
rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn.  zm.).

§ 1.
Szkoła może przyznać uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

§ 2.
Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym przyznaje się
uczniom klas IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej po ustaleniu ocen rocznych.

§ 3.
I. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
osiągnął:
1)  średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,1;
2) bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania.

II. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który:
1) osiągnął średnią ocen nie niższą niż: 4,75;
2) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
3) jest  laureatem  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  co  najmniej  powiatowym  

lub laureatem/finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

§ 4.
III. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który w wyniku      
klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą 
z wychowania fizycznego i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, reprezentował 
PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach oraz spełnił jeden z warunków:        
1) uzyskał  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie  sportowym na  szczeblu  co  najmniej

powiatowym,  a więc  I, II i III miejsce indywidualnie,  a na szczeblu ponadpowiatowym
pierwsze miejsce zespołowo;

2) osiągnął wybitne sukcesy sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

3) wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa nauczyciel wychowania

fizycznego w porozumieniu z wychowawcą klasy;
4) w przypadku ust.  3 pkt  1  i  pkt 2  uczeń ma obowiązek dostarczyć  wychowawcy klasy
dokumenty, nagrody, puchary itp. potwierdzające jego osiągnięcia sportowe.
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§ 5.
Wysokość przyznawanego stypendium jest uzależniona od ilości pozytywnie rozpatrzonych
wniosków. Szkolna komisja stypendialna ma prawo do różnicowania wysokości kwoty.

§ 6.

Stypendium  za  wyniki  w  nauce  lub  za  osiągnięcia  sportowe  przyznaje  Dyrektor  szkoły,
 w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§ 7.

Stypendium za wyniki w nauce lub za 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.

§ 8.
Jeżeli  uczeń  uzyskuje  wysokie  wyniki  w  nauce  i  osiągnięcia  sportowe,  to  łączna  kwota
przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty o której mowa w § 7.

§ 9.
1. Wniosek o przyznanie  stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia  sportowe kieruje
wychowawca  klasy  do  Szkolnej  Komisji  Stypendialnej,  która  przekazuje  wniosek  wraz  
ze swoją opinią Dyrektorowi szkoły.
2. Wniosek powinien być złożony bezpośrednio po ustaleniu przez nauczycieli ocen rocznych.
3. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego regulaminu.

§ 10.
Szkolna  Komisja  Stypendialna  opiniuje  wnioski  i  przedstawia  je  dyrektorowi  szkoły  
w ciągu 3 dni  od dnia rady klasyfikacyjnej.

§ 11.
Stypendium  za  wyniki  w  nauce  lub  osiągnięcia  sportowe  wypłaca  się  najpóźniej  
w  ostatnim  dniu  roku  szkolnego-  jednorazowo,  po  spełnieniu  przez  ucznia  warunków
określonych w § 3 i § 4 .

§ 12.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 4 i 4a do niniejszego
regulaminu.

§ 13.
Stypendium  wypłacane  jest  rodzicowi  (prawnemu  opiekunowi)  na  podstawie  dowodu
osobistego  lub  uczniowi,  który  dostarczy  upoważnienie  w wyznaczonym przez  Dyrektora
szkoły terminie.  Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury.
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Załącznik nr 1 do regulaminu

Mazowszany, dnia…………………

WNIOSEK
o przyznanie stypendium

za wyniki w nauce

Proszę o przyznanie …………………………………………..….. ucz. klasy………………
(nazwisko i imię ucznia)

stypendium za wyniki w nauce za rok szkolny ………. / …………

UZASADNIENIE
Uczeń uzyskał:

1. Średnią ocen: ………………………………………………………………………………..

2. Ocenę zachowania: ………………………………………………………………………….

3. Inne:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………
    (wychowawca klasy)

4. Opinia Szkolnej Komisji Stypendialnej (wypełnia komisja)

Szkolna Komisja Stypendialna przyznaje/ nie przyznaje* stypendium za wyniki w nauce.

Wysokość przyznanego stypendium:  kwota …………………..zł 

(słownie………………………………………………………….)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do regulaminu

Mazowszany, dnia…………………

WNIOSEK
o przyznanie stypendium
za osiągnięcia sportowe

Proszę o przyznanie ………………………………………………... ucz. klasy………………
(nazwisko i imię ucznia)

stypendium za osiągnięcia sportowe za rok szkolny ………. / …………

UZASADNIENIE

Uczeń uzyskał:

1. Ocenę zachowania..…………..…………………………………………………………….

2. Ocenę z wychowania fizycznego: …………………………………………………………

3. Osiągnięcia sportowe : ……………………………………………………………………..

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

........…………………………………….
(nauczyciel wychowania fizycznego)

……………………………………….
(wychowawca klasy)

4. Opinia Szkolnej Komisji Stypendialnej (wypełnia komisja)

Szkolna Komisja Stypendialna przyznaje/ nie przyznaje* stypendium za wyniki w nauce.

Wysokość przyznanego stypendium:  kwota …………………..zł 

(słownie………………………………………………..………...)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do regulaminu

Mazowszany, dnia…………………

WNIOSEK
o przyznanie stypendium

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Proszę o przyznanie ………………………………….. ucz. klasy……………………..
(nazwisko i imię ucznia)

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny ………. / …………

UZASADNIENIE
Uczeń uzyskał:

1. Średnią ocen : ………………………………………………………………………………

2. Ocena zachowania : ………… ……………………………………………………………..

3. Ocena z wychowania fizycznego: …………………………………………………………

4. Osiągnięcia sportowe : …………………………………………………….………………..

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

………………………………
(nauczyciel wychowania

fizycznego)

………………………………
(wychowa
wca klasy)

5. Opinia Szkolnej Komisji Stypendialnej (wypełnia komisja)

Szkolna Komisja Stypendialna przyznaje/  nie przyznaje* stypendium za

wyniki w nauce 

oraz osiągnięcia sportowe.

Wysokość przyznanego stypendium:  kwota …………………..zł 

(słownie………………………………………………..………...)
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* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do regulaminu

Mazowszany, dnia…………………………

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
SZKOLNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

Szkolna Komisja Stypendialna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w  Mazowszanach  pozytywnie  opiniuje  wnioski  wychowawców  klas  
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za rok szkolny …………….
następującym uczniom:

Lp. Nazwisko i imię klasa Średnia ocen Zachowanie Kwota

1.

Szkolna  Komisja  Stypendialna  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii
Konopnickiej  w  Mazowszanach  pozytywnie  opiniuje  wnioski  wychowawców  klas  
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe za rok szkolny …………….
następującym uczniom:

Lp. Nazwisko i imię klasa Kwota
1.

Członkowie komisji: Przewodniczący komisji:
1. ………………………………                                     …………………………

2. ………………………………
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Załącznik nr 4a do regulaminu

Mazowszany, dnia…………………………

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
SZKOLNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

Szkolna  Komisja  Stypendialna  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii
Konopnickiej  w  Mazowszanach  negatywnie  opiniuje  wnioski  wychowawców  klas  
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe za rok szkolny …………….
następującym uczniom:

Lp. Nazwisko i imię klasa Średnia Zachowanie Uzasadnienie

1.

Szkolna  Komisja  Stypendialna  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Im.  Marii
Konopnickiej  w  Mazowszanach  pozytywnie  opiniuje  wnioski  wychowawców  klas  
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe za rok szkolny …………….
następującym uczniom:

Lp. Nazwisko i imię klasa Uzasadnienie
1.

Członkowie komisji:              Przewodniczący komisji:
1
.

……………………………… …………………………..

2
.

………………………………
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Załącznik nr 5 do regulaminu

Radom, dnia…………………

DECYZJA DYREKTORA
Publicznej Szkoły Podstawowej  im . Marii Konopnickiej

w Mazowszanach

Na podstawie artykułu 90 g, ust. 10 i 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
po  zasięgnięciu  opinii  Szkolnej  Komisji  Stypendialnej  przyznaję  stypendium szkolne  
za wyniki w nauce za rok szkolny …………….. następującym uczniom:

Lp. Nazwisko i imię klasa           Kwota
1.

Na podstawie artykułu 90 g, ust. 10 i 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
po zasięgnięciu  opinii  Szkolnej  Komisji  Stypendialnej   przyznaję stypendium szkolne  
za osiągnięcia sportowe za rok szkolny ………….następującym uczniom:

Lp. Nazwisko i imię             klasa              Kwota
1.

…………………….    
    Dyrektor szkoły
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Załącznik nr 6 do regulaminu

Radom, dnia…………………

     
            UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisana …............................................., legitymująca się dowodem
                                                             (imię i nazwisko rodzica)

osobistym …..............................................., upoważniam moje dziecko ….................................
                       (Seria i numer dowodu)                                                                           (Imię i nazwisko dziecka)    
do pobrania stypendium naukowego/  sportowego* 

*niepotrzebne skreślić

…......................................
(podpis rodzica/ opiekuna)

            UPOWAŻNIENIE

Załącznik nr 6 do regulaminu

Radom, 
dnia………………………

                 

Ja, niżej podpisana …............................................., legitymująca się dowodem
                                                             (imię i nazwisko rodzica)

osobistym …..............................................., upoważniam moje dziecko ….................................
                       (Seria i numer dowodu)                                                                           (Imię i nazwisko dziecka)    
do pobrania stypendium naukowego/  sportowego* 

*niepotrzebne skreślić

…......................................
(podpis rodzica/ opiekuna)


