
R E G U L A M I N 

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce 
 

 

I. Cele przyznawania stypendium 

1. Celem przyznawania stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy 

starają się uzyskać jak najwyższe wyniki w nauce. 

2. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników  

w nauce. 

3. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 

wykorzystania swoich zdolności. 

II. Założenia ogólne 

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

średnią ocen w półroczu poprzedzającym okres półrocza, w którym przyznaje się to 

stypendium. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej. 

2. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się 2 razy w roku szkolnym: 

- w lutym każdego roku szkolnego stypendium otrzymują uczniowie klas IV-VIII za wyniki       

w nauce w I półroczu. 

- w czerwcu każdego roku szkolnego stypendium otrzymują uczniowie klas IV-VIII za wyniki 

w nauce w II półroczu. 

3. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane raz w półroczu. 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

5. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej      

i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

6. Stypendia za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel                  

w budżecie szkoły. 

 

 



II. Zasady przyznawania stypendium 

1. Uczeń ubiegający się o stypendium naukowe musi spełniać  następujące kryteria: 

a) uczeń klas IV – VI na zakończenie półrocza w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen  

minimum 5,40  

b) uczeń klas VII –VIII na zakończenie półrocza w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 

minimum 5,00 

c) uczeń klas IV –VIII ma co najmniej dobrą ocenę  zachowania w półroczu, w którym 

przyznaje się to stypendium, 

IV. Tryb przyznawania stypendium 

1. Dyrektor Szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną. 

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

a) Wicedyrektor szkoły jako Przewodniczący, 

b) Wychowawcy klas IV – VIII, 

c) Pedagog szkolny. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy składa do komisji 

stypendialnej. 

4. Na posiedzeniu Komisji Przewodniczący przedstawia kandydatów na stypendystów           

na podstawie zgłoszonych wniosków. 

5. Posiedzenia komisji są protokołowane, a protokół wraz z wnioskami przewodniczący 

przekazuje dyrektorowi szkoły. 

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

V. Postanowienia końcowe 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce może być zmieniony wyłącznie 

Uchwałą Rady Pedagogicznej. 


