
Regulamin 

przyznawania stypendium motywacyjnego 

uczniom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9  

im. Bohaterów Westerplatte w Koninie 

 

Regulamin opracowano w oparciu o: 

 

1. Ustawę z dnia 16 grudnia 2004r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 281, poz.2781), 

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

(Dz. U. z 2003r Nr 228, poz.2255) 

 

§1 

 

1. Szkoła może udzielać stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium motywacyjne przyznaje powołana przez dyrektora szkoły komisja stypendialna. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe do komisji  

stypendialnej składa wychowawca klasy. 

4. Komisja stypendialna przekazuje wnioski wychowawców klas wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi szkoły.  

5. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium na podstawie opinii komisji 

stypendialnej oraz opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznawanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportowe jest wypłacane raz w półroczu. 

 

§2 

1. W klasach 4 – 6 stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

średnią ocen nie niższą niż 5,80 z przedmiotów: język polski, język angielski, historia, 

matematyka, przyroda/biologia, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w półroczu 

poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust.3. 



2. W klasach 7 - 8 stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

średnią ocen nie niższą niż 5,50 z przedmiotów: język polski, język angielski, historia, 

matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia. Oceny z pozostałych przedmiotów są nie 

niższe niż 4, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w półroczu poprzedzającym 

półrocze, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. W przypadku dużej ilości uczniów spełniających kryterium ust. 1 i ust. 2 komisja 

stypendialna przyznaje stypendia uczniom, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen w szkole  

i ocenę wzorową z zachowania. 

4.  Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął średnią ocen 

nie niższą niż 4,50 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania a jego udział i osiągnięcia  

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wskazują na szczególne zaangażowanie  

w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów. 

5. Stypendia za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III oraz klas IV do zakończenia 

pierwszego półrocza nauki. 

§3 

1. Sportowe stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który uzyskał ocenę 6,0 

z wychowania fizycznego oraz wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

co najmniej rejonowym osiągając pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. Ponadto uczeń otrzymał 

co najmniej dobrą ocenę zachowania w półroczu poprzedzającym półrocze, w którym 

przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku dużej ilości uczniów spełniających kryterium ust. 1 komisja stypendialna 

przyznaje stypendia uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki sportowe w szkole. 

3. Informacje na temat sportowych osiągnięć uczniów w formie pisemnej wychowawcom klas 

przekazują nauczyciele wychowania fizycznego. 

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III. 

 

§4 

1. W przypadku ucznia osiągającego wysokie wyniki sportowe i naukowe komisja 

stypendialna, po rozpatrzeniu wniosków, podejmie decyzję o wysokości stypendium. 



§5 

1.  Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 

dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych.  

 

§6 

 

1. Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

1. pali papierosy 

2. spożywa alkohol i inne środki odurzające 

3. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r. 

 

 




