
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO  

ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 rozporządzenia o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 z późniejszymi zmianami). 

 

Ustawa 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 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703, art. 90g 

ust. 8 pkt. 1-11). 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa: 

a. sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym, 

b. formy stypendium motywacyjnego, 

c. tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce, 

d. tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe, 

e. tryb wypłacania stypendium. 

 

2. Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach 

może udzielać świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są: 

a. stypendium za wyniki w nauce, 

b. stypendium za osiągnięcia sportowe na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

3. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić się 

znaczącymi osiągnięciami i ma na celu motywowanie do rozwijania uzdolnień i zainteresowań 

w nauce lub sporcie. 

 

4. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły,  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez 

organ prowadzący na ten cel. 

 

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

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki. 

 

 

Rozdział II 

Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego 

 

1. Wysokość stypendium uzależniona jest od przyznanych przez organ prowadzący środków 

finansowych oraz sumy uzyskanej średniej ocen z zajęć obowiązkowych uczniów spełniających 

kryteria przyznania stypendium. 



2. Średnią ocen uprawniającą do przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce określa po 

każdym semestrze Rada Pedagogiczna. 

 

3. Wysokość przyznanego stypendium dla ucznia jest przeliczana proporcjonalnie do średniej 

ocen względem kwoty do dyspozycji przyznanej przez miasto na ten cel. 

 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności 

kwoty, o której mowa w art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

 

5. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie poniższe 

warunki: 

a. uzyskał wysoką, ustaloną przez Radę Pedagogiczną, średnią ocen w poprzedzającym 

okresie, w którym przyznaje się to stypendium, 

b. otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania za miniony semestr. 

 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który spełnia łącznie poniższe 

warunki: 

a. uzyskał wysokie wyniki sportowe w zawodach na szczeblu co najmniej powiatu  

lub w wysokiej rangi zawodach międzyszkolnych, 

b. otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania za miniony semestr. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Tryb i sposób przyznawania stypendium 

 

1. Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Szkolna Komisja Stypendialna 

powoływana przez Dyrektora na początku każdego roku szkolnego. Stałym członkiem 

Komisji Stypendialnej jest zawsze wicedyrektor klas IV-VIII. 

 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy: 

a. opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, 

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

lub za osiągnięcia sportowe, 

c. sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, 

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

stypendium, 

e. rozpatrywanie osiągnięć w nauce lub w sporcie a przedstawionych we wniosku celem 

wyboru uczniów o najwyższych osiągnięciach, 

f. przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi szkoły, 

g. zorganizowanie posiedzenia Komisji w terminach uzgodnionych z dyrektorem, z którego 

sporządza się protokół. 

 

 



3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa do 

Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 

nr 1 lub nr 2. Wychowawca klasy uzupełnia wymagane informacje w terminie 10 dni po 

zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. 

 

4. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli: 

a. wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się  

o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów do złożenia wniosku, 

b. zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej 

kategorii. 

 

5. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do wiadomości 

rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Wiadomość może zostać przekazana przez dziennik 

elektroniczny. 

 

6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego na rachunek bankowy wskazany przez 

rodzica/opiekuna ucznia w okresie do tego uprawniającym, na podstawie oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

7. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów o charakterze 

motywacyjnym. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2017 r. 

 

2. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez  

Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy 

z Kalkuty w Tychach. 

 

3. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. Wniosek wychowawcy do Komisji Stypendialnej 

 

……………………………… 
miejscowość, data 

 

 

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIE STYPENDIUM  
ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE 

 

 

WNIOSKODAWCA:  

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:  

KLASA: 

 

Zwracam się do Komisji Stypendialnej z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego 

………………………………………, uczniowi klasy ……… Szkoły Podstawowej nr 35  

                   imię i nazwisko ucznia                     klasa 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, z uwagi na wysokie wyniki  

w nauce – średnia wynosząca ……… - oraz …………………………… zachowanie. 

      średnia         zachowanie 

 

 

………………………… 
wychowawca klasy 

 
 
 

OPINIA SZKOLNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Szkolna Komisja Stypendialna pozytywnie/negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie 

uczniowi stypendium motywacyjnego. 

 

Uwagi Komisji Stypendialnej (w przypadku negatywnej opinii): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………… 

data, podpis przewodniczącego komisji 
 



Załącznik nr 2. Wniosek wychowawcy do Komisji Stypendialnej 

 
……………………………… 

miejscowość, data 
 

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIE STYPENDIUM  
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

WNIOSKODAWCA:  

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:  

KLASA: 

 

Zwracam się do Komisji Stypendialnej z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego 

………………………………………, uczniowi klasy ……… Szkoły Podstawowej nr 35  

                   imię i nazwisko ucznia                     klasa 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, z uwagi na wysokie 

osiągnięcia sportowe oraz ………………………… zachowanie. 

                zachowanie 

 

Osiągnięcia sportowe ucznia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………… 
wychowawca klasy 

 
 

OPINIA SZKOLNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Szkolna Komisja Stypendialna pozytywnie/negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie 

uczniowi stypendium motywacyjnego. 

 

Uwagi Komisji Stypendialnej (w przypadku negatywnej opinii): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………… 

data, podpis przewodniczącego komisji 



Załącznik nr 3. Oświadczenie rodziców/opiekunów ucznia 

 
……………………………… 

miejscowość, data 

………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

 
………………………………………………… 

       adres zamieszkania 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że właścicielem rachunku bankowego o numerze: 
 

jest 

……………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu  

na potrzeby wypłaty stypendium przyznanego na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty. 

Proszę o przekazanie stypendium przyznanego na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty dla 

…………………………………… na ww. rachunek bankowy. 

    imię i nazwisko stypendysty 

 

 
……………………………………… 

podpis właściciela rachunku bankowego 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 


