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REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY 

MATERIALNEJ O CHARAKTERZE 

MOTYWACYJNYM SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

 

 

§1 

Pomoc materialna dla uczniów może mieć charakter motywacyjny, do którego zalicza 
się stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
 

§2 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udziela szkoła. 
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się 
to stypendium. Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 
międzyszkolnym. 

4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie 
szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej 
oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru. 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły 
podstawowej. 
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§3 

1. Ustala się następujące kryteria oceny dla uczniów ubiegających się o stypendium 
za wyniki w nauce: 
1) średnia ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się 

to stypendium, nie mniej jak 5,0; 
2) ocena z zachowania: wzorowe lub bardzo dobre; 
3) aktywne uczestniczenie ucznia w życiu szkoły (opinia wychowawcy); 
4) reprezentacja szkoły w konkursach co najmniej gminnych (pozasportowych); 
5) finalista konkursu na szczeblu wojewódzkim lub wyższym. 

2. Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce musi spełnić minimum 3 z 5 
z wymienionych w § 3 ust. 1 kryteriów - w tym obowiązkowo pkt 1. 

3. Jeżeli okaże się, że liczba uczniów spełniających warunki określone w § 3 ust. 1 jest zbyt 
mała w stosunku do dysponowanej kwoty, komisja stypendialna podejmuje decyzję 
o obniżeniu kryterium średniej ocen. 

 
§4 

1. Ustala się następujące kryteria dla uczniów ubiegających się o stypendium 
za osiągnięcia sportowe: 
1) w sportach indywidualnych oraz zespołowych za zajęcie miejsca I-III w zawodach 

sportowych na szczeblu powiatowym lub wyższym wg Kalendarza 
Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej; 

2) za zajęcie wysokich miejsc w okolicznościowych zawodach ogólnopolskich, 
wojewódzkich; 

3) w danym semestrze, za które przyznawane jest stypendium, otrzymał ocenę 
celującą z wychowania fizycznego; 

4) uczeń chętnie reprezentuje szkołę oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach 
sportowych; osiągnięte przez niego wyniki sportowe muszą być poparte 
systematyczną pracą (wymagana frekwencja na zajęciach na poziomie co najmniej 
75%); 

2. Warunkiem uzyskania stypendium sportowego jest spełnienie jednego z pkt 1-2 oraz 
pkt 3 i pkt 4 wymienionych w § 4 ust. 1 kryteriów. 
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§5 

1. Za zasadność wytypowania uczniów, którym należałoby się stypendium za wyniki 
w nauce lub za osiągnięcia sportowe odpowiada dyrektor szkoły. 

2. Organ prowadzący zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentacji dotyczącej 
stypendiów, którą należy traktować jako dokumentację niearchiwalną o czasowym 
znaczeniu praktycznym, której okres przechowywania liczy się w pełnych latach 
kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty jej wytworzenia 
po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb jednostki oraz 
dla celów kontrolnych. 

 
§6 

Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 
 

§7 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 
wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz 
ze swoją opinią dyrektorowi. 
 

§8 

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

§9 
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor 
szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz 
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
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§10 
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje komisja 
ds. stypendialnych w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel 
w budżecie szkoły. 
 

§11 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zawiera załącznik nr 1, 
natomiast za osiągnięcia sportowe – załącznik nr 2 do regulaminu. 
 
 
 
Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia .................................... 


