
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 

Na podstawie art. 90g Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.IX. 1991r. z późniejszymi zmianami 

I. Cele przyznawania stypendium 

1. Celem przyznawania stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje 
najważniejsze zadanie uznają uzyskanie jak najwyższych wyników 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 okresie ( semestrze) poprzedzającym okres (semestr), 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, V, VI za wyniki          
w nauce w I okresie (semestrze). 

- w czerwcu każdego roku szkolnego stypendium otrzymują uczniowie klas IV, V, VI za wyniki     
w nauce w II okresie (semestrze). 

3. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane raz w okresie (semestrze). 

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 szkoły. 

III. Zasady przyznawania stypendium 

1. Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce osiągnął: 

a) Średnią ocen 5,4 i wyższą, 

b) Bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, 

2. O stypendium może ubiegać się uczeń klasy szóstej, który uzyskał na sprawdzianie maksymalna liczbę 
punktów. 



3. O stypendium może ubiegać się uczeń, który jest laureatem wojewódzkich konkursów, olimpiad 
przedmiotowych lub finalistą ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych 
zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r. Nr 13, poz. 125). 

IV. Tryb przyznawania stypendium 

1. Dyrektor Szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną. 

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

a) Wicedyrektor szkoły jako Przewodniczący 

b) Liderzy zespołów wychowawczych 

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. 

  


