
Załącznik do Zarządzenia Nr ../2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w …. 

z dnia …… r. 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE  

LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

 

§ 1 

 

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na warunkach 

określonych w regulaminie. Stypendium jest wyróżnieniem dla uczniów o znaczących 

osiągnięciach, ma na celu mobilizowanie do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce i 

sporcie. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach przydzielonych szkole w danym roku 

kalendarzowym środków finansowych na ten cel.  

§ 1a 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być 

złożony przez: 

a) wychowawcę, 

b) nauczyciela w-f. 

3. Wnioski należy składać do komisji stypendialnej w terminie 7 dni od posiedzenia rady 

pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauczania za okres poprzedzający przyznanie 

stypendium. 

4. Wzór wniosku opracowany przez dyrektora szkoły stanowi załącznik do regulaminu. 

 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane raz w okresie (semestrze) następującym po 

okresie, w którym uczeń uzyskał wysokie wyniki w nauce.  

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe jest wypłacane na koniec roku szkolnego, w którym uczeń 

osiągnął wysokie wyniki w sporcie. 

3. Uczeń, który spełnia kryteria do przyznania stypendium za wyniki w nauce oraz spełnia kryteria 

do przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać obydwa stypendia. 



4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV do 

ukończenia pierwszego okresu nauki. 

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III. 

 

 

§ 3 

 

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące wymagania: 

a) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,1, 

b) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 4 

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który: 

a)  zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, tj. uzyskał pierwsze miejsce w etapie 

międzypowiatowym, 

b) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 5 

 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli otrzymał upomnienie lub naganę dyrektora w danym 

roku szkolnym. 

§ 6 

 

Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi (za okres nauki):  

a) dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,10 – 5,40 - 120 zł, 

b) dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,41 – 5,60 – 160 zł, 

c) dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,61 – 5,80 – 200 zł, 

d) dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,81- 6,0 – 240 zł. 

  

§ 7 

Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe wynosi 200 zł. 

 

§ 8 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr ……. 

z dnia …….. r. 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE/OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

W  

Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 

rok szkolny 2022/2023, semestr I 

 

 

1) Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………   

2) Data złożenia wniosku: ……………………………………………………….. 

3)  Klasa: …………………………………………………………………………… 

4)  Spełnione kryteria: 

 

Kryterium 
regulaminu 

Osiągnięcia Spełnione kryterium 

§ 3 pkt. 1 
Średnia ocen  

 

Ocena zachowania  

§ 4 

Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego, tj. 
uzyskanie pierwszego miejsca w etapie 
międzypowiatowym 

Nie dotyczy I semestru 

Co najmniej dobra ocena zachowania Nie dotyczy I semestru 

 Właściciel konta  

 Nr konta  

 

 

………………………………………. 

Podpis Wychowawcy 

6)   Decyzja Komisji: przyznanie stypendium w wysokości………………….. 

 

Czytelne podpisy członków komisji: 

 

Przewodniczący: …………………………………… 

Członek: …………………………………………… 

Członek: …………………………………………… 

 

 

Uwaga 

Indywidualne wnioski należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym – imię i nazwisko, klasa. 


