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Regulamin przyznawania stypendium  

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w  

Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie  
  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa  

a) sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym,  

b) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce,  

c) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe,  

d) tryb wypłacania stypendium.  

  

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła w Radzionkowie, może udzielać świadczeń 

pomocy o charakterze motywacyjnym, którymi są :  

 a) stypendium za wyniki w nauce,  

 b) stypendium za osiągnięcia sportowe na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie.  

  

3. Stypendia te są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się 

znaczącymi osiągnięciami i mają na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień  

i zainteresowań w nauce lub sporcie.  

  

4. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,  

po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej w ramach środków finansowych przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły w danym roku kalendarzowym.  

  

5. Dyrektor  ustala, że stypendium  za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacana 

jest po drugim semestrze roku szkolnego.  

  

6. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.  

  

                                                        Rozdział II  

   

 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.  

  

1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji 

Stypendialnej.  

2. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależnia się od wysokości 

przyznanych w budżecie środków finansowych.  

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

średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się 

to stypendium.  

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który reprezentuje 

szkołę i uzyskał miejsca I-III we współzawodnictwie sportowym indywidualnie lub 

zespołowo na szczeblu co najmniej powiatowym.  
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5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie przyjmuje następujące kryteria 

przyznawania stypendium:  

  

a) Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który:  

 osiągnął średnią min. 4,75 w nauce i znajduje się w 10% uczniów z najwyższą średnią 

na poziomie danej klasy,  

 otrzymał wzorową ocenę z zachowania,  

 pierwszeństwo ma uczeń, który poza wyżej wymienionymi kryteriami: jest laureatem 

bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub 

powiatowym. - godnie reprezentuje szkołę w środowisku, biorąc udział w akademiach 

okolicznościowych i innych imprezach, - prezentuje swoje osiągnięcia na terenie 

szkoły i jest zaangażowany w działalność pozalekcyjną.  

 

b) Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który:  
 

 osiąga szczególne wyniki w uprawianej dziedzinie sportu, a w szczególności: 

zajął I,II,III miejsce w zawodach powiatowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich,  

 został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania,  

 otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego,  

 otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,  

  

6. Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymywać jednocześnie stypendium za 

wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe.  

7. Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie 

świadczenia pieniężnego.  

8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane  

i wypłacone raz w semestrze danego roku szkolnego w terminie do 15 lipca  

9.Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe podawane będą do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej szkoły.  
 

 Rozdział III  

  

Tryb i sposób przyznawania stypendium  

  

1. Organem o charakterze opiniodawczo-doradczym jest Szkolna Komisja Stypendialna 

powoływana przez Dyrektora.  

2. Do zadań szkolnej komisji stypendialnej należy:  

a) opracowanie i modyfikowanie wzorów wniosku o przyznanie stypendium szkolnego,  

b) przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

lub osiągnięcia sportowe,  

c) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym ,  

d) zaopiniowanie w/w wniosków i wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej kategorii 

stypendium.  

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do szkolnej komisji 

stypendialnej wychowawca klasy, a za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy  

w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego w terminie do 3 dni po 

zatwierdzeniu wyników klasyfikacji.  

4. Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli:  
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 a) wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się  

o stypendium dotyczących przestrzegania terminów do złożenia wniosku,  

b) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej 

kategorii.  

5. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę 

należności w formie gotówki przez sekretariat szkoły w okresie do tego uprawniającym. 

Stypendium odbiera uczeń, który przedłoży pisemną zgodę rodzica.  

6. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów  

o charakterze motywacyjnym.  

 

Rozdział IV  

 Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 

 

 


