
Regulamin 

przyznawania stypendium 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  
w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Orła Białego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach 

 

 

Regulamin opracowano w oparciu o: 
 

1. Art. 90 g pkt 1 –11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2198, 2203, 2361.oraz  ustawa  z  dnia  26  lipca  1991  r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 

60, 528, 648, 859) 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
w Policach. 

 

§ 1 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

1. wyniki w nauce,  

2. osiągnięcia sportowe. 

§ 2 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniowi 
na koniec roku szkolnego. 

2. Stypendium szkolne wypłaca się jednorazowo w dniu zakończenia nauki.  

3. Stypendium   za   wyniki   w   nauce i osiągnięcia sportowe  nie   udziela   się   
uczniom   klas   I   –   III   szkoły   podstawowej  oraz uczniom klasy IV szkoły 
podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki. 

 

§ 3 
 

1. Kandydatów do stypendium zgłaszają w formie pisemnego wniosku wychowawcy 
klas, nauczyciele uczący, pedagog lub dyrektor na rocznym klasyfikacyjnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

2. Wnioski o stypendium rozpatruje komisja stypendialna w składzie: dyrektor szkoły, 
opiekunowie grup wiekowych, opiekun SU. Z posiedzenia komisji sporządza się 
protokół. 

3. Stypendium szkolne zostaje przyznane uchwałą Rady Pedagogicznej. 

 

§ 4 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który na koniec roku szkolnego 
osiągnął: 

 

a. celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 

b. średnią ocen nie niższą niż 5,0 
 

c. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
 



d. nie ma godzin nieusprawiedliwionych (godziny nieusprawiedliwione 
wykluczają otrzymanie stypendium). 

e. bierze udział w konkursach, olimpiadach, przedsięwzięciach. 
 

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął: 

a. średnią ocen nie niższą niż 4,5 

b. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
 

a jego udział i osiągnięcia w różnego typu olimpiadach, konkursach, 
przedsięwzięciach są znaczące. 

 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał 

ocenę celująca lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę 

bardzo dobrą z zachowania, a z pozostałych przedmiotów uzyskał oceny pozytywne  

i spełnił jeden z warunków: 

 

a. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 

najmniej międzyszkolnym. 

b. osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. 

 

§ 6 
 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli nie przestrzega ustaleń Statutu 
Szkoły. 

 

§ 7 

 

1. Wysokość stypendium uzależniona jest od środków finansowych przeznaczonych  

na ten cel w budżecie szkoły i od liczby uczniów zgłoszonych do uzyskania 

stypendium. 

2. W zalewności od wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendium  

i liczby osób kwalifikujących się do uzyskania stypendium lub w innych szczególnych 

okolicznościach – Rada Pedagogiczna może w formie aneksu do regulaminu zmienić 

wymagania dotyczące średniej ocen (podwyższyć ją lub obniżyć). 

 

 

Regulamin zaopiniowano na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2018 r.  

i wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 9 października 2018 r.  

 


