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REGULAMIN 

przyznawania i ustalania wysokości stypendium szkolnego za wyniki w nauce  

 i osiągnięcia sportowe uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie  

opracowany na podstawie:  

 Uchwały Nr 43-12-98 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 27 marca 1998r. w sprawie 

ustanowienia stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę, 

 art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), 

 Rozporządzenie RM z dnia 4 sierpnia 1993r. w sprawie warunków, form, trybu 

przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów ( Dz.U. 1997r. 

nr 74, poz.350, nr 51, poz. 326), 

 art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.). 

 

1. Dyrektor szkoły może przydzielić uczniom klas IV-VIII stypendium za wyniki w nauce  

i za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten 

cel, z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium. 

 

2. Przyznawane stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, formą nagrody  

za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich możliwości. 

 

3. Stypendium ma na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Jest 

również formą motywacji dzieci do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub 

rywalizacji sportowej. 

 

4. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły,  

po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu  

z organem prowadzącym szkołę. Nie może ono przekroczyć dwukrotności kwoty określonej 

w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. 

 

5. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który spełnia jedno z następujących 

wymagań: 

a) osiągnął celujące wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,5 na koniec roku) oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania zarówno na pierwsze półrocze, jak i na koniec 

roku; 

b) osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,75 na koniec roku) oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania na koniec roku, a ponad to promuje szkołę na 

zewnątrz, a jego osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych wskazują na 

szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów; 

c) jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez 

zachodniopomorskiego kuratora oświaty. 
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6. Komisja stypendialna może ustalić inną średnią ocen, uprawniającą ucznia do otrzymania 

stypendium za wyniki w nauce, ze względu na wysokość środków przyznanych na ten cel  

w danym roku szkolnym przez organ prowadzący szkołę. 

7. Komisja stypendialna może przyznać stypendium za osiągnięcia w konkursach 

organizowanych bądź przeprowadzanych tylko na terenie placówek oświatowych lub pod 

bezpośrednim nadzorem komisji konkursowej. 

 

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnia 

następujące wymagania: 

a) otrzymał ocenę celującą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę dobrą 
zachowania zarówno na pierwsze półrocze, jaki i na koniec roku, 

b)  z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne,   
c) zdobył mistrzostwo województwa (miejsca I-III) w jednej dyscyplinie sportu lub uzyskał 

wysokie wyniki w różnych dyscyplinach sportu reprezentując szkołę, tj: 

 I miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym; 

 od IV do X miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim; 

 do XV miejsca w zawodach na szczeblu ogólnopolskim, 

 jest członkiem zespołu, który zajął od I do III miejsca w zawodach na szczeblu 
powiatowym lub wojewódzkim, 

d) cechuje się postawą „fair play” we współzawodnictwie. 
 

9. Dyrektor powołuje w szkole komisję stypendialną. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor 

szkoły, 3 przedstawiciele Rady Pedagogicznej (nie będący rodzicami uczniów), 

przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 
 

10. Komisja stypendialna weryfikuje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, listę kandydatów  

do stypendium oraz ilość stypendiów w zależności od osiągnięć uczniów w danym roku 

szkolnym. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. 
 

11. Dyrektor szkoły zatwierdza uchwałę Komisji Stypendialnej. 
 

12. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje 

wychowawca klasy do komisji stypendialnej (najpóźniej do dnia poprzedzającego 

klasyfikacyjną radę pedagogiczną), która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi szkoły. 
 

13. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się raz w roku, podczas 

uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
 

14. Regulamin może być zmieniony na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Rodziców. 
 

15. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

 

Zatwierdzono: 31.08.2020r. 
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