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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku – Białej 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 281, 

poz. 2781) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.  

2. Stypendium jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym.  

3. Stypendium przyznaje się uczniom klas IV – VIII.  

4. Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium składa wychowawca lub nauczyciel 

wychowania fizycznego do komisji stypendialnej, która wniosek opiniuje. 

5. Zaopiniowane wnioski przedstawiane są Radzie Pedagogicznej, która w wyniku jawnego 

głosowania typuje kandydatów do stypendium. 

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

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

7. Dyrektor szkoły ustala wysokość stypendium i je przyznaje,  po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz w porozumieniu i po jego akceptacji z organem prowadzącym szkołę 

w ramach posiadanych środków finansowych.  

8. Stypendium wypłaca się raz w półroczu. 

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE: 
 

1. Stypendium można przyznać uczniowi, który spełnił łącznie następujące warunki: 

 uzyskał średnią ocen 5,1 lub wyższą oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, 

 zajął I miejsce w konkursie szkolnym (indywidualnie) lub bardzo wysokie miejsce 

w konkursie pozaszkolnym. 

2. Stypendium przyznaje się uczniom z trzema najwyższymi średnimi w szkole i co najmniej 

bardzo dobrym zachowaniem.  
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3. Stypendium przyznaje się uczniowi, który został laureatem bądź finalistą konkursu        

lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę         

z  zachowania.    

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 

 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom klas IV – VIII na koniec  

I półrocza i na koniec roku szkolnego. 

2. Stypendium przyznaje się, jeżeli uczeń spełnił następujące warunki: 

a) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, reprezentując szkołę: 

- I, II, III miejsce w zawodach na szczeblu miejskim lub gminnym, 

- od I do V miejsca w zawodach na szczeblu strefowym, 

- od I 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 

wojewódzkim, 

b) cechuje się postawą „fair play” we współzawodnictwie, 

c) uzyskał bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  21.02.2018 r.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


