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Regulamin przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie  

dla uczniów klas IV – VIII 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu 

 

Opracowany na podstawie  Dz..U.2020 poz. 910 – Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. 

1. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium, zasięgając opinii rady pedagogicznej. 

2.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane jest 

uczniom II etapu edukacyjnego (kl. IV – VIII). 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie jest przyznawane 

uczniom I etapu edukacyjnego (kl. I – III) 

4. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał: 

 Średnią ocen co najmniej 5,0 

 Ocenę z zachowania co najmniej dobrą 

 Czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym (w okresie poprzedzającym okres , w którym przyznaje się to 

stypendium). 

Ponadto stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią: 

 Średnią 5,3 – stypendium III stopnia 

 Średnią 5,4 – stypendium II stopnia 

 Średnią 5,5 i więcej  – stypendium I stopnia 

Jeśli uzyskał czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym (załącznik nr 1) w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to 

stypendium, może otrzymać stypendium wyższe. 

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym  (załącznik nr 2) oraz uzyskał ocenę z zachowania co najmniej dobrą 

w okresie poprzedzającym okres , w którym przyznaje się to stypendium. 

 Międzyszkolne – stypendium III stopnia 

 Międzypowiatowe – stypendium II stopnia 

 Mazowieckie – stypendium I stopnia 

6. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się po zakończeniu pierwszego okresu klasy IV. 

7. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 

8. Średnia ocen, o której mowa w ust.4, została ustalona przez komisję stypendialną, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 
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9. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

wychowawca klasy składa po zakończonej radzie klasyfikacyjnej; wnioski 

zaopiniowane przez komisję stypendialną przekazuje się dyrektorowi szkoły 

(załącznik nr 3). 

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

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

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

28 listopada 2003roku o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala 

dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej 

oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

12. 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. 

13. W przypadku uczniów, którzy spełniają warunki w pkt 2 i 3, komisja stypendialna 

wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie stypendium specjalnego równego 

wartości 150% stypendium korzystniejszego. Ostateczną decyzję podejmuje w tej 

sprawie dyrektor szkoły. 

 

 


