
 

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki  

w nauce i za osiągnięcia sportowe w Niepublicznej Szkole Podstawowej  

w Dytmarowie 

 

 

 

Regulamin został opracowany w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 ze zm.), 

 Ustawę z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781), 

 Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 

593), 

 Art. 70 Konstytucji RP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedury przyznawania stypendium 

 

 

 

1. Powołanie Komisji Stypendialnej: Komisję powołuje dyrektor (załącznik nr 1). 

2. Złożenie wniosku przez uprawionego: wniosek o przyznanie stypendium za wyniki 

w nauce i sporcie (załączniki nr 2 i 3) składa wychowawca klasy do Komisji 

Stypendialnej, która przekazuje go wraz z uzasadnieniem dyrektorowi szkoły. 

3. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, typując kandydatów do 

stypendiów (załączniki nr 4). 

4. Termin złożenia wniosku: uprawniony może ubiegać się o przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce i sporcie po ukończeniu I semestru nauki. 

5. Przyznanie stypendium: stypendium za wyniki w nauce i sporcie przyznaje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, w ramach środków przyznanych na 

ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący (załączniki nr 5 i 6). 

6. Zasady wypłat stypendium: stypendium jest wypłacane raz w semestrze, a jego wysokość 

ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, 

 w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendium 

 

1. Uprawnionymi do otrzymania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  

są uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. 

 



Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce 

 

1. Warunkiem otrzymania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce jest uzyskanie 

przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania oraz spełnienie jednego z kryteriów:  

1) uzyskanie średniej ocen minimum 5,2 (bez żadnej oceny dostatecznej) oraz  

w przypadku uczniów klasy VI uzyskanie minimum 125% średniej wojewódzkiej ze 

sprawdzianu szóstoklasisty,  

2) uzyskanie czołowego miejsca w konkursie przedmiotowym:  

         - na szczeblu wojewódzkim- udział w finale konkursu 

   3) uzyskanie czołowego miejsca w konkursie artystycznym:  

       - na szczeblu powiatowym-  miejsca I- III 

       - na szczeblu wojewódzkim – co najmniej wyróżnienie 

       - na szczeblu krajowym – co najmniej wyróżnienie    

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe 

 

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymują stypendia motywacyjne, 

niezależnie od wyników nauczania, według następujących kryteriów: 

- zdobycie na szczeblu powiatu miejsca I- III- indywidualnie 

      - zdobycie na szczeblu województwa miejsca I- X – indywidualnie 

     - zdobycie na szczeblu województwa miejsca I- V – drużynowo. 

2. Warunkiem uzyskania tego stypendium jest uzyskanie przez ucznia minimum dobrej oceny  

z zachowania. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1.Regulamin został opracowany przez Komisję Stypendialną Niepublicznej Szkoły         

Podstawowej w Dytmarowie 

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, po 

zapoznaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

 

Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną: 22 czerwca 2012 


