
  

 

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MACIERZY SZKOLNEJ W BIELSKU- BIAŁEJ 

 

Regulamin przyznawania uczniom pomocy materialnej w postaci stypendium za wyniki                 

w nauce lub osiągnięcia sportowe ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy 

opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§1 

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

 

§2 

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

wychowawca klasy lub za jego pośrednictwem rodzic/ prawny opiekun do Szkolnego Zespołu 

Wychowawczego / Komisji Stypendialnej, który przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 

Dyrektorowi szkoły. 

§3 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten 

cel w budżecie szkoły. 

§4 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.5 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami. Wysokość świadczenia ustala 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego / Komisji Stypendialnej                

i Rady Pedagogicznej  oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 



§5 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze. 

 

§6 

 

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się: 

1) uczniom klas 1- 3 szkoły podstawowej, 

2) uczniom klas do ukończenia I okresu nauki. 

 

§7 

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom  z klas 1-3. 

 

§8 

 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi spełniającemu jednocześnie 

następujące warunki: 

1) uczeń uzyskał w wyniku klasyfikacji okresowej (końcoworocznej) średnią ocen            

z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0, 

2) uczeń uzyskał w wyniku klasyfikacji okresowej (końcoworocznej) co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania, 

3) uzyskał oceny okresowe (końcoworoczne) z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych co najmniej dobre, 

4) uzyskał wysokie lokaty w szkolnych konkursach przedmiotowych lub/oraz 

reprezentował szkołę w konkursach i turniejach przedmiotowych, artystycznych, 

uzyskując  w nich osiągnięcia, 

5) kryteria zawarte w ust. 1 i 3 nie dotyczą uczniów, którzy mają osiągnięcia                          

w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego 

Kuratora Oświaty oraz w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach                           

i konkursach; średnią ocen dla tych uczniów, uprawniającą do starania się                             

o stypendium, ustala  w każdym półroczu Rada Pedagogiczna, biorąc pod uwagę środki 

finansowe, którymi dysponuje dyrektor. 

 



6) kryteria zawarte w ust.4 nie obowiązują: 

• ucznia, który uzyskał w wyniku klasyfikacji okresowej (końcoworocznej) średnią ocen 

z obowiązujących zajęć edukacyjnych  co najmniej 5,3 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, 

•  uczniów klas czwartych i piątych; średnią ocen dla tych uczniów, uprawniającą do 

starania się o stypendium, ustala w każdym półroczu Rada Pedagogiczna, biorąc pod 

uwagę środki finansowe, którymi dysponuje dyrektor. 

 

§9 

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi , który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym 

okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

 

 

§10 

 

Uczniowi może być przyznane jednocześnie stypendium za wyniki w nauce                            

lub osiągnięcia sportowe i inna pomoc materialna o charakterze socjalnym. 

 

 

Regulamin określający warunki przyznawania uczniom pomocy materialnej w postaci 

stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ze środków przeznaczonych                  

na ten cel w budżecie gminy ustalił Zespól Wychowawczy / Komisja Stypendialna             

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 


