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Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie 

 

Podstawa prawna 

 art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                       

(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

§1 

 

1. Uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie może być przyznane stypendium 

za: 

1) wyniki w nauce, 

2) osiągnięcia sportowe 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi, który uzyskał 

wysoką średnią ocen i co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze 

poprzedzającym, w którym przyznaje się to stypendium, a wynoszącą co 

najmniej 5,20 (klasy IV – VI) i 5,00 (klasy VII - VII) , która została ustalona 

przez komisję stypendialną, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, który 

uzyskał wysokie wyniki w szkolnym współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

co najmniej powiatu, oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania i został 

wytypowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane jest 

dwa razy w roku szkolnym , a raz w semestrze: 

1) za pierwszy semestr – do końca lutego każdego roku, 

2) za drugi semestr – do końca lipca każdego roku. 

5. Stypendium za wyniki w nauce , nie udziela się: 

1) uczniom klas I-III , 

2) uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego semestru nauki. 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III. 

 

§ 2. 



 

1. Wychowawca klasy składa wniosek kandydata ubiegającego się o stypendium do 

komisji stypendialnej w terminie do 7 dni po odbyciu klasyfikacyjnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej , odpowiednio za pierwszy lub drugi semestr. 

2. Komisja stypendialna przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi 

Szkoły w terminie 10 dni od posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciele wychowania fizycznego przekazują wychowawcom klas, w terminie 

3 dni od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, wykaz uczniów, 

którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, wraz z 

podaniem ich sukcesów sportowych. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

 

1. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność 

kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r. poz.1952 ) 

 

§ 4 

 

1. Ustala się następujące wysokości stypendium za wyniki w nauce: 

 

dla klas IV - VI 

 

1) średnia ocen od 5,20 do 5,40 – od 60% do 100% kwoty bazowej , o której 

mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych 

2) średnia ocen od 5,41 do 5,51 – od 101% do 150% kwoty bazowej, o której 

mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych 

3) średnia ocen powyżej 5,51 – od 151% do 200%  kwoty bazowej , o której 

mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

 



dla klas VII – VIII 

 

1) średnia ocen od 5,00 do 5,30 – od 60% do 100% kwoty bazowej , o której 

mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych 

2) średnia ocen od 5,31 do 5,50 – od 101% do 150% kwoty bazowej, o której 

mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych 

3) średnia ocen powyżej 5,51 – od 151% do 200%  kwoty bazowej , o której 

mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

 

§ 5 

 

1. Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe zespołowe : 

 

1) od 60% do 100 % kwoty bazowej o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych – gdy uczeń brał udział przynajmniej w dwóch zawodach na szczeblu 

powiatu i zdobył przynajmniej 1 raz I miejsce w tych zawodach. 

 

2) od 101 % do 120 % kwoty bazowej , o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych – gdy uczeń brał udział przynajmniej w dwóch zawodach na szczeblu 

powiatu i zdobył przynajmniej 1 raz III miejsce w zawodach na szczeblu regionalnym. 

• od 121% do 140 % kwoty bazowej , o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych – gdy uczeń brał udział przynajmniej w dwóch zawodach na szczeblu 

powiatu i zdobył przynajmniej 1 raz II miejsce w zawodach na szczeblu 

regionalnym. 

• od 141% do 150 % kwoty bazowej , o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych – gdy uczeń brał udział przynajmniej w dwóch zawodach na szczeblu 

powiatu i zdobył przynajmniej 1 raz I miejsce w zawodach na szczeblu 

regionalnym. 

 

 

 

3) od 151 % do 200 % kwoty bazowej o której mowa w ustawie o świadczeniach 



rodzinnych - gdy uczeń zajął miejsca I-VI we współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu wojewódzkim lub za uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach sportowych . 

 

2. Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe indywidualne: 

 

1) od 60% do 80 % kwoty bazowej o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych - gdy uczeń brał udział przynajmniej w dwóch zawodach (konkurencjach 

indywidualnych) na szczeblu powiatu i zdobył przynajmniej 1 raz I miejsce w tych 

zawodach. 

2) 

• od 81 % do 100 % kwoty bazowej , o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych - gdy uczeń brał udział przynajmniej w dwóch konkurencjach na 

szczeblu powiatu i zdobył przynajmniej 1 raz III miejsce w zawodach na 

szczeblu regionalnym. 

• od 101% do 120 % kwoty bazowej , o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych - gdy uczeń brał udział przynajmniej w dwóch zawodach na szczeblu 

powiatu i zdobył przynajmniej 1 raz II miejsce w zawodach na szczeblu 

regionalnym. 

• od 121% do 140 % kwoty bazowej , o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych - gdy uczeń brał udział przynajmniej w dwóch zawodach na szczeblu 

powiatu i zdobył przynajmniej 1 raz I miejsce w zawodach na szczeblu 

regionalnym. 

3) od 141% do 200 % kwoty bazowej o której mowa w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych - gdy uczeń zajął miejsca I - VI we współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu wojewódzkim lub za uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach sportowych . 

 

 

3. Postępowanie wobec uczniów, występujących jako tzw. rezerwowi. 

Zawodnicy rezerwowi, którzy nie uczestniczyli w zawodach (nie uczestniczyli w 

sztafecie, konkurencjach LA, nie uczestniczyli w grze - zespołowe) nie mają prawa 

do ubiegania się o stypendium sportowe. 

§ 6 



 

W przypadku, gdy uczeń spełnia warunki do otrzymania stypendium jednocześnie za 

wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, przysługuje mu jedno stypendium w wyższej 

wysokości, a w przypadku gdy uczeń spełnia warunki do otrzymania dwóch stypendiów 

w tej samej wysokości, przysługuje mu jedno w wysokości maksymalnej . 

 

§ 7 

 

1. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły, określając zgodnie z niniejszym 

regulaminem jego wysokość, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Przyznanie stypendium o którym mowa w ust.1 następuje w ramach środków 

przyznawanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

§ 8 

 

W przypadku gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa 

ilość środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły, stypendium zostanie 

przyznane uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen lub uzyskali najwyższe 

osiągnięcia sportowe. W przypadku gdy ilość uczniów, którzy uzyskali najwyższą 

średnią ocen lub uzyskali najwyższe osiągnięcia sportowe, przewyższa środki 

przyznane na ten cel w budżecie szkoły, stypendium zostanie przyznane uczniom klas 

programowo najwyższych. 

 

§ 9 

 

Stypendium zostanie wypłacone rodzicom/opiekunom uczniów. 

 

 


