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REGULAMIN 

 

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWE 

 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO  

W BODZYNIEWIE  

 

Podstawa prawna: 

Dz.U.2017.0.2198 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992  z późn. zm.) 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe. 

1.2. Fundusz stypendialny przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczą się w szkole, osiągających najlepsze wyniki 

w nauce, wybitnie uzdolnionych w określonej dziedzinie wiedzy, biorących udział w różnego rodzaju 

konkursach, olimpiadach i zawodach. 

1.3 O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie 

wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w danym typie szkoły,  

z zastrzeżeniem punktu 1.4 i 1.5. 

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

IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego półrocza nauki. 

1.5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniom 

klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego półrocza nauki. 

1.6. Funduszem stypendialnym dysponuje dyrektor szkoły. 

 

II. Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

 

2.1. Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają  w półroczu 

poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się stypendium, jednocześnie następujące kryteria: 

1) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania, 

2) zajmują indywidualnie w konkursach: na szczeblu gminnym - miejsce I, na szczeblu powiatowym lub 

rejonowym miejsca I-III, reprezentują szkołę w konkursach o randze wojewódzkiej i zajmują miejsca I-V, 

są finalistami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty 

lub są laureatami konkursów ogólnopolskich. 
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2.2. Uprawnieni do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu są uczniowie, którzy 

mają na świadectwie, co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz spełniają  w półroczu poprzedzającym 

półrocze, w którym przyznaje się stypendium, jeden z warunków: 

1) zdobyli indywidualnie I miejsce w powiatowych, rejonowych zawodach sportowych lub brali udział w 

zawodach co najmniej rangi wojewódzkiej pod patronatem wielkopolskich związków sportowych w 

ramach kalendarza rozgrywek i zajmują miejsca I-V, 

2) zdobyli drużynowo I miejsce w rejonowych zawodach sportowych lub brali udział w zawodach co 

najmniej rangi wojewódzkiej pod patronatem wielkopolskich związków sportowych w ramach kalendarza 

rozgrywek i zajmują miejsca I-V, z wyłączeniem turniejów towarzyskich. 

2.3. Uczniowie tracą prawo do przyznania stypendium, jeżeli otrzymali naganę dyrektora szkoły. 

2.4. Wypłat i rozliczeń stypendiów dokonuje Szkoła Podstawowa nr 6 

 

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

 

3.1. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję stypendialną. 

3.2. Udokumentowane osiągnięcia z konkursów, zawodów sportowych składa rodzic lub nauczyciel do 

wychowawcy klasy. 

3.3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca  klasy składa 

do komisji stypendialnej w terminie do: 

1) końca lutego danego roku kalendarzowego, uwzględniając średnią ocen za pierwsze półrocze, 

2) końca sierpnia danego roku kalendarzowego, uwzględniając średnią ocen za drugie półrocze. 

3.4. Komisja stypendialna przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły  

w terminie  7  dni od daty jego otrzymania. 

3.5. 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. 

3.6. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o decyzji w sprawie 

przyznania pomocy o charakterze motywacyjnym. 

 

IV. Wysokość i wypłata stypendium 

 

4.1. Stypendium za wyniki w nauce oraz 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 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

4.2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady 

Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4.3. Stypendium wypłaca się raz w półroczu, za wszystkie osiągnięcia uzyskane w poprzednim półroczu, na 

wskazany przez rodziców lub prawnych opiekunów konto bankowe. 

4.4. Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu szkoły w terminie do: 
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1) końca marca danego roku kalendarzowego - za pierwsze półrocze, 

2) do końca września danego roku kalendarzowego - za drugie półrocze. 

 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

5.1. Informację o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości. 

5.2. Od decyzji w sprawie przyznania stypendium przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie: 

- do 31 marca za pierwsze półrocze, 

- do 30 września za drugie półrocze. 

5.3. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 


