
REGULAMIN   

PRZYZNAWANIA  STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH                                            

ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

W  PUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  Z ODDZIAŁAMI  SPORTOWYMI  

W DOBRZENIU  WIELKIM 
 

§ 1 
 

         Regulamin przyznawania stypendium określa warunki i tryb przyznawania 

uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe na podstawie 

art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572  z późniejszymi zmianami). 
 

§ 2 

Szkoła może udzielić stypendium za wyniki w nauce  lub za osiągnięcia 

sportowe wszystkim uczniom realizującym obowiązek szkolny w danej 

placówce. 

§ 3 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane jest 

uczniom klas IV – VI raz w roku szkolnym po klasyfikacji rocznej.                        

§ 4 

 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który                    

w  wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę zachowania przynajmniej bardzo 

dobrą i spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

1. Otrzymał średnią ocen rocznych minimum 5,2 

2. Otrzymał tytuł laureata jednego z konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty 

3. Jest zwycięzcą konkursu na szczeblu wojewódzkim lub zdobył co 

najmniej 3 miejsce na szczeblu ogólnopolskim bądź międzynarodowym 

w konkursie, do którego został zgłoszony przez szkołę i tam ją 

reprezentował. 

§ 5 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który 

w  wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę zachowania przynajmniej bardzo 

dobrą i spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

1. zajął na szczeblu wojewódzkim – miejsce od I do III w dowolnej 

dyscyplinie sportowej organizowanej przez SZS, do której został 

zgłoszony przez szkołę i tam ją reprezentował. 

2. zajął na szczeblu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym – miejsce od I do VI w dowolnej dyscyplinie 

sportowej, w zawodach do których został zgłoszony przez szkołę i tam 

ją reprezentował. 

3. stypendium za wyżej wymienione osiągnięcia przyznaje się zarówno               

we współzawodnictwie  indywidualnym jaki i grupowym.  

 

 

 



 

§ 6 

Uczeń, który w danym roku szkolnym spełnia zarówno kryterium na 

stypendium za wyniki w nauce, jak i kryterium na stypendium za osiągnięcia 

sportowe, może otrzymać w tymże roku szkolnym tylko jedno stypendium. 

 

§ 7 

Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która rozpatruje 

wnioski o przyznanie stypendium. 

 

§ 8 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca 

klasy, kierując go do szkolnej komisji stypendialnej. Wniosek zawiera opinię 

wychowawcy o kandydacie do stypendium.  

 

§ 9 

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa 

nauczyciel wychowania fizycznego lub wychowawca klasy, wskazując w nim 

osiągnięcia ucznia oraz zamieszczając opinię o kandydacie do stypendium.      

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające sukcesy sportowe (dyplomy, 

zaświadczenia).  

§ 10 

Komisja stypendialna zaopiniowane wnioski kieruje do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej.  Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie przyznania 

stypendium jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 11 

Wysokość stypendium ustala każdorazowo dyrektor szkoły w ramach 

posiadanych na ten cel środków budżetowych, w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. Stypendia przyznaje się w czerwcu danego roku 

szkolnego a wypłacane jest do końca października kolejnego roku szkolnego. 

 

§ 12 

Stypendium przekazane jest na wskazane konto bankowe przez 

rodziców/prawnych opiekunów w formie przelewu. 

 

 

 

Niniejszy  regulamin, wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. zarządzeniem 

dyrektora szkoły  z dnia 22 grudnia 2016 r.  


