
Regulamin udzielania stypendium 

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej 

w Żernikach Wrocławskich 

 

Na podstawie art. 90 g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Tekst ujednolicony (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2198) ustala się, co następuje: 

 

§1 Szkoła udziela stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w nauce lub sportowe za osiągnięcia 

sportowe uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach 

Wrocławskich. Stypendium jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym. 

 

§2 Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żernikach 

Wrocławskich według zasad i w trybie określonym w niniejszym regulaminie. 

 

§3 Wielkość środków przeznaczonych na stypendium określana jest corocznie w budżecie gminy. 

§4 1. Uczniowi może być przyznane stypendium, jeżeli wykaże się wysokimi osiągnięciami w nauce 

lub w sporcie. 

2. Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III. 

§5 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który osiągnął w roku szkolnym: 

- średnią ocen co najmniej 5,0, 

- ocenę wzorową z zachowania, 

- startował w konkursach organizowanych przez szkołę lub w których brała udział szkoła na 

szczeblu co najmniej międzyszkolnym i osiągał w nich sukcesy. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który osiągnął w roku szkolnym: 

- co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

- reprezentował szkołę w zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym i uzyskał 

szczególne wyniki sportowe. 

- wykazuje cechy dobrego sportowca tj.: chęć uczestnictwa w zawodach, wola walki, postawa 

fair play, właściwe słownictwo, właściwe zachowanie na zawodach; 

3. Dla uczniów spełniających w/w wymagania stosuje się przeliczenie średnich ocen rocznych  

z przedmiotów, oceny z zachowania i osiągnięć naukowych/ sportowych na punkty, a następnie 

różnicuje wysokość stypendium w zależności od liczby zdobytych punktów i posiadanych 

środków finansowych.  

4. Minimalny próg punktów przyznania stypendium  to 6 pkt. 

§6 Punktacja osiągnięć ucznia: 

1. Tabele punktowe dla średnich ocen z przedmiotów: 

Ocena roczna 5,0 - 5,19 5,2 - 5,29 5,3 - 5,39 5,4 - 5,49 5,5 - 5,59 

liczba punktów 1p. 2p. 3p. 4p. 5p. 

  

Ocena roczna 5,6 - 5,69 5,7 - 5,79 5,8 - 5,89 5,9 - 5,99 6,00 

liczba punktów 6p. 7p. 8p. 9p. 10p. 

 

  



 

2. Tabele punktowe dla osiągnięć naukowych/sportowych: 

 

- Konkursy kuratoryjne: 

  Osiągnięcie punkty 

etap szkolny (I) zakwalifikowanie się do II etapu 3p. 

etap rejonowy (II) zakwalifikowanie się do III etapu  4p. 

etap wojewódzki (III) Laureat 7p. 

- Konkursy/zawody międzynarodowe, ogólnopolskie (jednoetapowe), wojewódzkie 

np. Kangur, Krąg, Olimpus, Alfik 

Osiągnięcie punkty 

laureat, I miejsce 5p. 

II miejsce, wynik „bardzo dobry” 4p. 

III miejsce, wynik „dobry”, wyróżnienie 3p. 

najlepszy wynik w poziomie (przy braku innych osiągnięć w poziomie) 1p. 

- Konkursy/zawody międzyszkolne: 

Osiągnięcie punkty 

laureat, I miejsce 3p. 

II, III miejsce 2p. 

wyróżnienie ( w zawodach 4. miejsce) 1p. 

 

§ 7 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w skład, której wchodzą: 

a) przewodniczący zespołów przedmiotowych, 

b) pedagog szkolny. 

2.  Kompletny wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla uczniów, składa 

wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi szkoły. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa nauczyciel wychowania 

fizycznego do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi 

szkoły. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają obowiązek dołączyć do wniosku poświadczone 

kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów stwierdzających udział w olimpiadach, 

konkursach lub zawodach i zajęte miejsce, do wychowawcy klasy. 

5. Rozpatrywane będą tylko wnioski (wzór w załączniku) kompletne, złożone w terminie 

wyznaczonym przez szkołę. 

 

§ 8 1. Stypendium przyznawane w czerwcu za miniony rok szkolny. 

2. Wnioski o udzielenie stypendium wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków 

rozpatrywane są: do dwóch dni przed radą klasyfikacyjną 

 

§ 9  1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej  

i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zgodnie z zapisami 

określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 



2. Wysokość kwoty stypendium jest uzależniona od przyznawanych uchwałą budżetową środków 

przez organ prowadzący na ten cel. 

§10 Zawiadomienie o nie przyznaniu stypendium przekazuje się wnioskodawcy wraz  

z uzasadnieniem. 

 

 


