
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW  ŚLĄSKICH 

W BLUSZCZOWIE 

 

Podstawa prawna: art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 

ze zm.) 

 

 

§ 1. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady przyznawania stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce. 

2. Stypendiu za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły. 

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 2 przyznaje się jednorazowo - na zakończenie roku 

szkolnego, po klasyfikacji rocznej. 

 

 

§ 2. 

 

Warunki udzielania stypendium 

 

1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia poniższe kryteria: 

1) uzyskał wysoką średnią ocen, 

2) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

3) spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) jest laureatem konkursów na szczeblu co najmniej gminnym, 

b) reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach, turmiejach lub innych formach 

współzawodnictwa, 

c) jest zaangażowany w dzialalność pozalekcyjną i pozaszkolną. 

2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III. 

 

 

§ 3. 

 

Komisja stypendialna 

 

 

1. Dyrektor szkoły na dany rok szkolny powołuje komisję stypendialną. 

2. Komisję, o której mowa w ust. 1 tworzą: 

1) opiekun samorządu uczniowskiego, 

2) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej. 

3. Skład osobowy komisji stypendialnej na dany rok szkolny określa dyrektor w drodze 

rozporządzenia. 

4. Do zadań komisji stypendialnej należy: 

1) ustalenie średniej ocen, po zasięgnieciu opinii rady pedagogicznej,  warunkującej przyznanie 

uczniowi stypendium, 

2) opiniowanie złożonych wniosków. 

5. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

6. Komisja stypendialna przeprowadza kwalifikację złożonych wniosków raz w roku – po 

konferencji klasyfikacyjnej rocznej. 



 

 

§ 4. 

 

Procedura składania i rozpatrywania wniosków 

 

 

1. Wniosek (załącznik nr 1) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy 

sklada do komisji stypendialnej w ciągu dwóch dni od dnia konferencji klasyfikacyjnej. 

2. Komisja stypendialan w terminie nie dłuższym niz dwa dni, przekazuje wniosek wraz ze 

swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala wysokość stypendium dla 

poszczególnych uczniów. 

4. Przyznane stypendium za dany rok szkolny przekazywane jest uczniom w dniu zakończenia 

edukacji w danym roku szkolnym. 

5. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/prawnego 

opiekuna ucznia w formie przelewu. 

 

§ 5. 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2021r. z mocą obowiązującą 

od 1 września 2021r. 

2. Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadzone zostają aneksem. 

3. Regulamin zostaje podany do publicznej wiadmości na szkolnej stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Bluszczów, dnia ………………… 

 

 

 

                                                                                                                   Komisja Stypendialna 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 

w Bluszczowie 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce 

Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2020.1327 ze zm.) 

wnioskuję o przyznanie stypendium za: wyniki w nauce dla ucznia 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….… 

 

PESEL (jeżeli uczeń posiada) ……………………………………………………............................. 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..……............................. 

Adres zamieszkania: 

ulica………………………………………………… nr domu ……............……............................. 

kod pocztowy ………………miejscowość………………………………….……........................... 

W okresie ……………………………….. uczeń klasy ……………….. ............uzyskał: 

(wskazać okres uprawniający do stypendium) 

następującą  średnią za wyniki w nauce / wyniki we współzawodnictwie 

sportowym ........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

oraz ………………………………… ocenę z zachowania. 

 

……………………………… 

        (podpis wychowawcy klasy) 

 

 

 

 



DECYZJA KOMISJI  STYPENDIALNEJ 

 

Komisja w składzie:  

 

1.…..................................................................  

2.…..................................................................  

3.…..................................................................  

 

po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ………………………………..  

opiniuje pozytywnie / negatywnie*  

wniosek o stypendium za wyniki w nauce 

Podpisy komisji: 

.................................................................... 

 

................................................................... 

 

.................................................................. 

 

 
 

 

 

PRZYZNANIE STYPENDIUM  za 

wyniki w nauce  

 

Zgodnie z  art. 90g ust. 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 ze zm.) 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, uczniowi klasy …………….. 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….… 

przyznano stypendium  

w wysokości ……………zł (słownie:…………………………………………..) 

 

 

Bluszczów, dn. …………………                                                   ............................................... 

                                                                                                                  (podpis Dyrektora)  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


