
REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE  

ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA  

W SŁUPSKU 

w ramach realizacji Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Regulamin określa warunki, formy i tryb przyznawania oraz wypłacania  

stypendium za wyniki w nauce. 

2. Za przyznanie, przekazywanie i rozliczanie otrzymanych środków  

odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii  

Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący  

na ten cel w budżecie szkoły. 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność 

kwoty, o której mowa w art. 6, ust. 2, pkt. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku  

o świadczeniach rodzinnych.  

 

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

§ 2. 

1. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą otrzymać  

uczniowie będący: 

a) uczniami klas IV – po ukończeniu pierwszego okresu nauki, 

b) uczniowie klas V – VIII 

2. Stypendium może otrzymać uczeń uczęszczający do danej szkoły. 

3. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie przyznaje się uczniom klas I – III. 

 

§ 3. 

1. Kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce: 

- średnia ocen nie niższa niż 5,0 z przedmiotów obowiązkowych, 

- co najmniej bardzo dobra ocena zachowania, 

 



- udział i osiąganie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, 

wojewódzkim, okręgowym: 

 uczniowie klas IV osiągnięcia łącznie za cały rok szkolny; 

 uczniowie klas V – VIII osiągnięcia osobno za każdy semestr; 

- osiąganie wysokich miejsc w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych: 

 uczniowie klas IV osiągnięcia łącznie za cały rok szkolny; 

 uczniowie klas V – VIII osiągnięcia osobno za każdy semestr; 

- aktywny udział w życiu szkoły (działalność w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, 

udział w konkursach szkolnych, występach, organizowanie działalności charytatywnej, zbiórka 

surowców wtórnych): 

 uczniowie klas IV  łącznie za cały rok szkolny; 

 uczniowie klas V – VIII osobno za każdy semestr; 

 

2. Kryteria przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe: 

- co najmniej dobra ocena zachowania, 

- wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym: 

 uczniowie klas IV osiągnięcia łącznie za cały rok szkolny; 

 uczniowie klas V – VIII osiągnięcia osobno za każdy semestr; 

- prezentuje postawę fair play. 

 

III. PROCEDURA  SKŁADANIA  WNIOSKÓW 

§ 4. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium do Komisji Stypendialnej składa  

wychowawca klasy. 

2. Wysokość stypendiów ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji  

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej. 

3. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na okres jednego semestru. 

4. Dyrektor przyznaje stypendia na wniosek Komisji Stypendialnej dwa razy  

w roku szkolnym. 

 

 

 

 



IV. KOMISJA STYPENDIALNA 

§ 5. 

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną na okres roku szkolnego  

w składzie: 

a) przewodniczący 

b) członek 

c) członek 

d) członek 

e) członek 

2.Komisja Stypendialna ustala średnią ocen po zasięgnięciu opinii Rady  

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Komisja Stypendialna przeprowadza kwalifikacje złożonych wniosków dwa razy w roku szkolnym 

w terminach: 

a) w ciągu 7 dni po radzie klasyfikacyjnej po pierwszym semestrze danego roku  

szkolnego; 

b) w ciągu 7 dni po radzie klasyfikacyjnej po drugim semestrze danego roku  

szkolnego 

4. Komisja Stypendialna przekazuje wnioski ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

 

 

V. UWAGI KOŃCOWE 

 

§ 6. 

1. Niniejszy Regulamin podany będzie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 13.02.2014 roku. 

 

 

 

 

 

 


