
 

 

REGULAMIN 

 przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach 

 

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

sportowe. 

2. Stypendium, zgodnie z art. 90g Ustawy o Systemie Oświaty, przyznaje się 

za poprzedni okres tj. w II okresie za I okres danego roku szkolnego  

i w I okresie za II okres poprzedniego roku szkolnego. 

3. Stypendium przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen 

lub osiągnięcia sportowe w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się to stypendium. 

4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który  

w klasyfikacji śródrocznej, rocznej lub końcowej uzyskał: 

- średnią ocen powyżej 5,00 

- co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III, 

uczniom klas IV do ukończenia I okresu oraz uczniom klas VI za drugi 

okres w danym roku szkolnym. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do 

dyrektora szkoły. Uwzględnia w nim średnią ocen oraz ocenę 

zachowania. 

7. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, 

który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

- na szczeblu powiatowym zajmując I miejsce 

- na szczeblu wojewódzkim od I do III miejsca 

- na szczeblu krajowym od I do VI miejsca 

8. Uczeń ubiegający się o stypendium za osiągnięcia sportowe 

- musi otrzymać ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą, 
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- nie może w klasyfikacji śródrocznej, rocznej lub końcowej otrzymać 

oceny z poszczególnych przedmiotów niżej niż dopuszczająca. 

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III. 

10. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa 

wychowawca klasy lub nauczyciel WF do dyrektora szkoły. Uwzględnia 

w nim osiągnięcia sportowe i ocenę zachowania. 

11. O stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe można się 

ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu I okresu w danym roku 

szkolnym (z zastrzeżeniem pkt.3 i pkt.7). 

12. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane 

jest raz w okresie. 

13. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej 

dwukrotność zasiłku rodzinnego (zgodnie z art.6 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych). 

14. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach 

środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie 

szkoły. 


