
Regulamin przyznawania STYPENDIUM 
za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Olszynach 

 

Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) wprowadza się 

niniejszy regulamin zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu                         

28 sierpnia 2020 r.                                    

 

§ 1 

Postanowienia ogólne: 

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest 

wspieranie edukacji uczniów zdolnych, jest stypendium za wyniki w nauce. 

2. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje Komisja Stypendialna na swym zebraniu. 

3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję stypendialną w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły / prezes Stowarzyszenia 

b) pedagog szkolny 

b) członek Rady Rodziców 

Przewodniczącym Komisji jest pedagog szkolny. 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej 

oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

 

§ 2 

Warunki udzielania stypendium: 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium oraz 

uzyskał ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania. 

2. Uczeń nie może otrzymać oceny niższej niż dobra z przedmiotów obowiązkowych.   

3. Średnią ocen, ustala Komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej              

i podaje do wiadomości uczniów i rodziców przed rozpoczęciem odpowiednio: pierwszego lub 

drugiego okresu nauki. 

a: uczeń Szkoły Podstawowej klas IV - VI ubiegający się o stypendium motywacyjne 

osiągnął:  

- średnie ocen: 4,9 – 5,1 (w tym maksimum 1 ocena dobra w grupie przedmiotów 

wiodących:  język polski, matematyka, przyroda, język angielski i historia) – 200 zł 

- powyżej 5,1 (w tym maksimum 1 ocena dobra w grupie przedmiotów wiodących: język 

polski, matematyka, przyroda, język angielski i historia) –  300 zł 

 

b: uczeń klasy VII i VIII ubiegający się o stypendium motywacyjne osiągnął: 

- średnie ocen 4,8 – 5,0 - 200 zł 

- powyżej 5,0 – 300 zł  

 



§ 3 

Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce: 

1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy lub rodzic 

do Komisji stypendialnej (załącznik nr 1) w terminie 5 dni od zebrania rady pedagogicznej 

poświęconej klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. 

2. Stypendium przyznaje Komisja na swym zebraniu, z którego sporządza protokół. 

3. Oficjalne przyznanie stypendium uczniowi odbędzie się przez symboliczne wręczenie 

dyplomu przez Dyrektora na forum szkoły. Natomiast nagroda pieniężna przekazywana 

będzie na konto bankowe podane przez rodzica / prawnego opiekuna.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane jeden raz w okresie. 

2. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa 

kwotę przeznaczoną na stypendia określone planem finansowym to wysokość stypendiów 

ulegnie obniżeniu.  

3. W sytuacji zmiany formy nauczania na edukacje zdalną, stypendium za wyniki w nauce 

nie będzie wypłacane. 

§ 5 

Tryb cofnięcia przyznanego stypendium: 

1.Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje dyrektor szkoły w następujących 

przypadkach: 

a. rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia 

b. nagannej postawy moralno – etycznej ucznia (używanie wulgaryzmów, przemoc                   

i agresja w zachowaniu, wandalizm, brak kultury osobistej, palenie papierosów, spożywanie 

alkoholu i innych środków zmieniających świadomość). 

 


