
INFORMACJA  O  MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA STYPENDIÓW  

SPORTOWYCH PRZEZ  UCZNIÓW  PSP z OS                                       

w DOBRZENIU WIELKIM 

UCZNIOWIE  KLAS  IV – VI  MOGĄ  UZYSKAĆ  NASTĘPUJĄCE  STYPENDIA: 

• STYPENDIUM  SZKOLNE  SPORTOWE 

Za osiągnięcia  sportowe we współzawodnictwie indywidualnym                       

jak i grupowym uzyskane w szkole lub poza szkołą za miejsca: 

      I – III na szczeblu wojewódzkim 

      I – VI na szczeblu ponadwojewódzkim 

      I – X na szczeblu ogólnopolskim 

Warunkiem otrzymania sportowego stypendium szkolnego jest  uzyskana co 

najmniej dobra ocena zachowania. 

 

Uczniowie starający się o stypendium za osiągnięcia sportowe spoza terenu 

szkoły muszą dostarczyć do wychowawcy lub sekretariatu szkoły następujące 

dokumenty: 

- oryginał imiennego dyplomu  

lub 

- zaświadczenie z klubu potwierdzające udział zawodnika w zawodach 

odpowiedniego szczebla i uzyskane miejsce  + oryginał lub kopia dyplomu 

oraz 

- oświadczenie rodzica z numerem  konta bankowego 

 

• STYPENDIUM  MOTYWACYJNE  WÓJTA  GMINY DOBRZEŃ  WIELKI 

 

Za osiągnięcia  sportowe we współzawodnictwie indywidualnym                       

jak i grupowym uzyskane w szkole lub poza szkołą za: 

                 uzyskane miejsca  I – III na szczeblu wojewódzkim lub centralnym 

                 uczestnictwo w olimpiadach lub zawodach międzynarodowych 

                 powołanie do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej 

                 powołanie do reprezentacji narodowej na olimpiadę 

     Warunkiem otrzymania stypendium  jest  uzyskana  co najmniej bardzo dobra 

ocena zachowania  i wykazanie się aktywnością w środowisku  szkolnym 

 i lokalnym 



 

 Z wnioskiem o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uzyskane poza 

szkołą  występuje do Wójta Gminy prezes klubu, trener, dyrektor ośrodka 

kultury, przedstawiciel podmiotu, pod którego mecenatem uczeń uzyskał 

wymienione wyżej osiągnięcia. 

Ponieważ we wniosku wychowawca  wypełnia punkt 8 ( aktywność w 

środowisku szkolnym i lokalnym ) oraz punkt 9 ( ocena zachowania ) to prosimy 

aby wnioskodawca przesłał e-mailem  dokładnie wypełniony przez siebie 

wniosek na adres szkola@psp.dobrzenwielki.pl   Wniosek uzupełniony przez 

szkołę zostanie wydrukowany,  podpisany  i zwrócony wnioskodawcy do 

podpisu i opieczętowania w formie papierowej. 

 

 Uczniowie starający się o stypendium za osiągnięcia sportowe spoza terenu  

 szkoły muszą dostarczyć wnioskodawcy  : 

      - oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych  

        osobowych dziecka w celach promocyjnych ( załącznik nr 3 ) 

     - oświadczenie rodzica z numerem  konta bankowego ( załącznik nr 4 ) 

 

 

 

 

 


