
 

 

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 

2021 r. poz. 1915) ustala się, co następuje: 

 

§1.1. Szkoła udziela stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce lub w sporcie uczniom uczęszczającym do 

Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich. 

2. Stypendium jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym. 

3. Uczeń może otrzymać tylko jeden rodzaj stypendium dyrektora w danym roku szkolnym. 

§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.Uczniom klas IV – VIII może być przyznane stypendium, jeżeli wykażą się wysokimi osiągnięciami  

w nauce lub sporcie. 

2. Stypendium dyrektora szkoły nie jest udzielane 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; 

3. 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 wysokie 

lokaty sportowe, 

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

play, właściwe słownictwo, właściwe zachowanie na zawodach; 

§6.1. Corocznie Rada Pedagogiczna ustala wysokość przyznawanego stypendium. 

2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa 

w Art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. 

zm.) o świadczeniach rodzinnych. 

3. Stypendium wypłaca się rodzicowi (prawnemu opiekunowi) na konto wskazane we wniosku w 

terminie do 31 sierpnia. 

§7.1. Przydzielając stypendium naukowe bierze się pod uwagę średnią ocen. W przypadku jednakowej 

średniej pierwszeństwo mają uczniowie posiadający udokumentowane wysokie lokaty w konkursach 

przedmiotowych i artystycznych. W pierwszej kolejności rozpatrywana jest ilość konkursów, a następnie  

w celu ostatecznej weryfikacji przyznawane są punkty: 

− za I miejsce – 3 pkt, 

− za II miejsce – 2 pkt, 

− za III miejsce – 1 pkt; 

2. Przydzielając stypendium sportowe w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wysokie lokaty 

sportowe przyznając punkty za zajęcie określonej lokaty. Przydział punktów tak jak w §7 ust 1.  

W przypadku takiej samej ilości punktów bierze się pod uwagę średnią ocen. 

3. Stypendium jest udzielane uczniom rozpoczynając od najwyższej średniej (stypendium naukowe) lub 

od najwyższej ilości uzyskanych punktów (stypendium sportowe) w jednakowej kwocie aż do 

wyczerpania środków. 

 



 
 

§8.1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną w skład, której wchodzą: 

a) wicedyrektor szkoły, 

b) przewodniczący zespołów przedmiotowych nauczycieli uczących w klasach 4 – 8, 

c) pedagog szkolny; 

2. Wniosek (wzór w załączniku) o przyznanie stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe, składa rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy klasy, który przekazuje go 

wraz ze swoją opinią Komisji Stypendialnej. W przypadku stypendium sportowego wychowawca 

przekazuje wniosek do zaopiniowania nauczycielowi wychowania fizycznego. Zaopiniowany wniosek 

nauczyciel wychowania fizycznego przekazuje również Komisji Stypendialnej. Komisja Stypendialna 

przekazuje dyrektorowi szkoły listę uczniów, którym pozytywnie zaopiniowała przydzielenie 

stypendium dyrektora szkoły wraz z protokołem. 

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

kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów stwierdzających udział w olimpiadach, konkursach 

lub zawodach organizowanych i proponowanych przesz nauczycieli ze szkoły i zajęte miejsce. 

4. Udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku muszą być ułożone w układzie 

chronologicznym, ponumerowane i spięte trwale zgodnie z kolejnością wpisaną w tabeli we wniosku. 

5. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w terminie wyznaczonym przez szkołę. 

6. Komisja rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 

7. Komisja przekazuje protokół z posiedzenia dyrektorowi szkoły. 

§9.1. Stypendium dyrektora szkoły przyznawane jest w czerwcu za miniony rok szkolny. 

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

rozpatrywane są po radzie klasyfikacyjnej i przechowywane do końca roku kalendarzowego. 

3. Każdego roku dyrektor określa terminy składania wniosków o przyznanie stypendium w drodze 

zarządzenia. 

§10.1. Decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium przekazuje się wnioskodawcy niezwłocznie 

poprzez wychowawcę klasy. 

2. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) złożony w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania 

informacji, wychowawca niezwłocznie  przesyła rodzicowi (prawnemu opiekunowi) uzasadnienie 

decyzji w formie elektronicznej poprzez dziennik Librus. 

§11.1. Rodzic(prawny opiekun) ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Stypendialnej w terminie 5 dni 

roboczych od otrzymania uzasadnienia decyzji.  

2. Odwołanie składa się w kancelarii szkoły. 

3. Dyrektor w terminie 14 dni roboczych zapoznaje się z protokołem i rozpatruje wniosek odwołania 

się od decyzji stypendialnej i podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium. 

4. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

5. O decyzji zostaje powiadomiony wnioskodawca w formie elektronicznej. 

6. Odwołanie złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

 

 

Regulamin udzielania stypendium dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach 

Wrocławskich został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną  Szkoły Podstawowej im. św. 

Jadwigi Śląskiej w dniu 23.11 2021 r.  

 

Jednocześnie traci moc Regulamin udzielania stypendium dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi 

Śląskiej w Żernikach Wrocławskich z dnia  17.12.2019 r. 

 



 

     
 

 

 

 

............................................... 
        ( miejscowość, data) 

 

                                                 WNIOSEK  
o przyznanie stypendium naukowego lub sportowego  

 
        za rok szkolny …………. 

 

 
Kategoria stypendium (zaznacz krzyżykiem tylko jedną kategorię): 
 

NAUKOWE SPORTOWE 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:  

1. Imię i nazwisko ……………………………………..……….……  

2. Dane do kontaktu: tel. .………………………………….. email……………………………………………… 

 

II. DANE KANDYDATA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM: 

1. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

3. Data urodzenia................................................  

4. Klasa....................................................   średnia ocen …………….. za dany rok szkolny.  

 

III. DYSPOZYCJA PRZEKAZANIA NA RACHUNEK BANKOWY STYPENDIUM 

NAUKOWEGO/SPORTOWEGO: 

1. Numer konta bankowego 

                          

 

2. Imię i nazwisko właściciela konta bankowego …………………………………………………………… 

 

IV. OPINIA WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO O UCZNIU WRAZ Z 

UZASADNIENIEM JEGO UDOKUMENTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ  

 

1. Opinia nauczyciela wychowawcy/wychowania fizycznego 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

SSZZKKOOŁŁAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWAA    IIMM..  ŚŚWW..  JJAADDWWIIGGII  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEJJ  

WW    ŻŻEERRNNIIKKAACCHH  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKIICCHH  

  



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                       ……………………….……………………………. 

                                                                                             (podpis wychowawcy/nauczyciela w - f) 

 

V. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ itp. 

 
L.p. Opis osiągnięcia Data 

osiągnięcia 
Szczebel 

osiągnięcia 
Zajęte miejsce 

1   

 

 

 

 

 

2   

 

 

 

 

 

3   

 

 

 

 

 

4   

 

 

 

 

 

5   

 

 

 

 

 

6   

 

 

 

 

 

7   

 

 

 

 

 

8   

 

 

 

 

 

9 Średnia ocen na  świadectwie szkolnym: ………….………..(proszę wpisać) 
 

 
Załączniki: 
Kserokopia dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub sportowe za dany rok szkolny  
                                                                                                                                                         

 
 
 

……………………………………………………………………….. 

 (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia, zawartych we wniosku dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendium oraz oświadczam, że zgodnie z art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym w skrócie RODO, zostałem/zostałam 

poinformowany/a o zasadach przetwarzania udostępnionych przeze mnie danych osobowych oraz o moich 

prawach związanych z przetwarzaniem tych danych. Dane będą przechowywane do zakończenia roku 

kalendarzowego. 

 
……………………………………………………………………….. 

 (data i podpis wnioskodawcy) 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq


 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

Szanowni Państwo, 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że Państwa dziecko otrzymało 

Stypendium Dyrektora Szkoły w wysokości ……… zł, za wysokie wyniki w nauce, wzorowe 

zachowanie oraz szczególne osiągnięcia w roku szkolnym ……………….. 

Komisja stypendialna pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek. 

Na numer rachunku bankowego zostanie zrealizowany przelew w wyżej wymienionej 

wysokości. 

Serdecznie gratulujemy postawy Państwa dziecka, które zasługuje na uznanie i szczególne 

wyróżnienie. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

Szanowni Państwo, 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że Państwa dziecko otrzymało 

Stypendium Dyrektora Szkoły w wysokości ………… zł, za osiągnięcia sportowe w roku 

szkolnym ……………..  

Komisja stypendialna pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek. 

Na numer rachunku bankowego zostanie zrealizowany przelew w wyżej wymienionej 

wysokości. 

Serdecznie gratulujemy postawy Państwa dziecko, które zasługuje na uznanie i szczególne 

wyróżnienie. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

Po analizie formalnej i merytorycznej informuję, że Państwa dziecko nie otrzymało 

Stypendium  Dyrektora Szkoły za rok szkolny ……………. 

Z powodu jego średniej, która była poniżej progu przyznawania stypendium za rok szkolny 

……………. 

Próg ten wynosił ……………….. 


