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Zał. do Zarządzenia nr 22/2019  

Dyrektora PSP12 z dn. 24.10.2019 

 

Regulamin przyznawania stypendium  

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12  

im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu  

 

Podstawa prawna: Art..90 g. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1481 i 1818). 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe udzielane uczniowi jest świadczeniem 

materialnym o charakterze motywacyjnym. 

2. Stypendium przysługuje uczniom klas IV-VIII 

3. Uczniowie klas IV mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce począwszy od drugiego 

półrocza. 

4. Uczniowi może być przyznane jednocześnie stypendium motywacyjne naukowe i sportowe jeśli 

spełni przewidziane regulaminem kryteria. 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły  w ramach 

środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący szkołę. 

 

§ 2. Warunki przyznawania szkolnego stypendium motywacyjnego 

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

ocen   oraz co najmniej dobre zachowanie w półroczu poprzedzającym przyznanie stypendium. 

2. Średnią ocen, o której mowa w punkcie 1 ustala komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej  i samorządu uczniowskiego. 

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

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania w półroczu poprzedzającym przyznanie stypendium.  

 

§ 3. Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe  

1. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego naukowego składa wychowawca klasy, 

a stypendium sportowego wychowawca klasy w porozumieniu z  nauczycielami wychowania 

fizycznego. Wzory wniosków są załącznikami do regulaminu. 

2. Wniosek składany jest do przewodniczącego komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora 

szkoły w pierwszym dniu po wystawieniu ocen. 

3. Komisja stypendialna opiniuje wnioski zgodnie z przyjętym regulaminem  

i przekazuje dyrektorowi szkoły wraz ze swoja opinią. 
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§ 3. Punktacja do stypendium sportowego 

 

1. Osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu: 

a. miejsko-gminnym, międzyszkolnym 

 I miejsce    -3pkt. 

 II miejsce   -2pkt. 

 III miejsce   -1pkt. 

b. powiatowym 

 I miejsce   -4 pkt. 

 II miejsce   -3 pkt. 

 III miejsce   -2 pkt. 

 Udział    -1 pkt. 

c. półfinale wojewódzkim 

 I miejsce   -4 pkt. 

 II miejsce   -3 pkt. 

 III miejsce   -2 pkt. 

 IV miejsce   -1 pkt. 

d. wojewódzkim 

 I miejsce   -10 pkt. 

 II miejsce   -8 pkt. 

 III miejsce   -6 pkt. 

 IV miejsce   -4 pkt. 

 Udział   -2 pkt. 

e. za wyniki w zawodach na szczeblu krajowym(centralnym, ogólnopolskim) 

przyznaje się punkty, jak za szczebel wojewódzki. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego i wypłacane jeden raz w półroczu. 

2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji 

Stypendialnej, Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Ilość i wysokość stypendiów uzależniona jest od posiadanych środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę. 

4. Kwota stypendium może być zróżnicowana w zależności od uzyskanych osiągnięć edukacyjnych 

lub sportowych. 

5. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej 2-krotność kwoty, o której 

mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 

6. Decyzja dyrektora szkoły o przyznaniu stypendium jest ostateczna. 

7. Dyrektor szkoły podczas apelu wręcza listy gratulacyjne informujące uczniów o przyznanym 

stypendium. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

przyznawania stypendium 

 

Kędzierzyn-Koźle, ……………………………. 

   (Data) 

 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 
 

Wnioskuje o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla  

 

………………………………………………., ucznia klasy     …………………    PSP nr 12 

(imię i nazwisko) 

w Kędzierzynie- Koźlu w półroczu ……………………… roku szkolnego…............../…………. . 

            (I/II) 

 

Wyniki w nauce- średnia ocen……………, zachowanie ……………………………… . 

              

          ………………………………….. 

 (podpis wychowawcy) 

 

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Komisja stypendialna po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu…………………. 

opiniuje pozytywnie/negatywnie 

wniosek o stypendium    za wyniki w nauce. 

 

Proponuje przyznanie kwoty…………zł, (słownie)…………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

       

Podpisy komisji:  

 

 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY 

Po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej w dniu…………………….. 

przyznaję stypendium za wyniki w nauce  

w wysokości ……………..zł (słownie)……………………………………………………………. 

 

Kędzierzyn-Koźle, dn. …………………….                ……………………………………… 

          (podpis dyrektora) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

przyznawania stypendium 

 

Kędzierzyn-Koźle, ……………………………. 

   (data) 

 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 
 

Wnioskuje o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dla  

 

………………………………………………., ucznia klasy     ……………………….PSP nr 12 

(imię i nazwisko) 

w Kędzierzynie- Koźlu w półroczu ……………………… roku szkolnego…............../…………. . 

            (I/II) 

 

Zachowanie ………………………….. 

Osiągnięcia sportowe- ilość uzyskanych punktów  ………………. . 

 

       ………………………………………………… 

(Podpis wychowawcy) 

 

 

OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Komisja stypendialna po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu…………………. 

opiniuje pozytywnie/negatywnie 

wniosek o stypendium  osiągnięcia sportowe 

Proponuje przyznanie kwoty…………zł, (słownie)…………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

       Podpisy komisji  

 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY 

Po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej  w dniu …………………….. 

przyznaję stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe 

w wysokości ……………..zł (słownie)……………………………………………………………. 

 

Kędzierzyn-Koźle, dn. …………………….                ……………………………………… 

          (Podpis dyrektora) 
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Tabela do wniosku o przyznanie stypendium sportowego 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………………………. 

Osiągnięcia ucznia (wypełnia nauczyciel w-f) Liczba zdobytych 

punktów 

(przyznaje komisja) 

Udział w zawodach sportowych na szczeblu: 

(podać nazwy zawodów i zajmowane miejsca) 

miejsko- gminnym, 

międzyszkolnym 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

powiatowym 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

półfinału wojewódzkiego 

 

 

 

 

  

  

  

  

wojewódzkim 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

krajowym, centralnym, 

ogólnopolskim 

 

 

  

Łączna liczba zdobytych punktów:  

 


