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Regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora 

za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie 

(Stypendium fundowane jest przez organ prowadzący szkołę) 

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991 r. z późniejszymi zmianami 

Dyrektor szkoły wprowadza niniejszy regulamin: 

 

Rozdział I 

Cele przyznawania stypendium. 

 

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje 

najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub 

sporcie. 

2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 

wykorzystania swoich zdolności. 

3. Stypendium, będąc finansowym wsparciem, umożliwia stypendyście korzystanie 

z pozaszkolnych form edukacji. 

4. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników 

w nauce lub rywalizacji sportowej. 

 

Rozdział II 

Zasady przyznawania stypendium. 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce / za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły w 

ramach przydzielonych szkole w danym roku szkolnym środków finansowych na ten 

cel. 

2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę.  

3. Wysokość przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w 

art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.  

4. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków: 
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- w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie 

stypendium uzyskał średnią ocen równą 5,2 lub wyższą i wzorowe lub bardzo 

dobre zachowanie 

- osiągnął w klasyfikacji indywidualnej znaczące sukcesy w zawodach 

sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym / rejonowym i wzorowe lub 

bardzo dobre  zachowanie.  

5. Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV na zakończenie II semestru oraz uczeń 

klasy V i VI na zakończenie I i II semestru. 

6. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze. 

 

Rozdział III 

Tryb zgłaszania kandydatów na stypendystów 

i powoływania komisji stypendialnej. 

 

1. Kandydatów na stypendystów zgłaszają wychowawcy klas do Przewodniczącego 

Komisji Stypendialnej na ujednoliconym wniosku w przeddzień rady klasyfikacyjnej, 

semestralnej lub rocznej.  

2. Komisja Stypendialna przekazuje wnioski wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły 

w dniu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, semestralnej lub rocznej.  

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą powołani przez Dyrektora szkoły: 

- pedagog szkolny – przewodniczący komisji stypendialnej 

- wychowawca 

- dwóch nauczycieli uczących w kl. IV – VI 

 

Rozdział IV 

Zasady pracy komisji stypendialnej. 

 

1. Na posiedzeniu komisji (po klasyfikacji półrocznej i całorocznej) Przewodniczący  

przedstawia kandydatów na stypendystów na podstawie zgłoszonych wniosków. 

2. Komisja ma prawo uwzględnić inne, nieprzekazane przez wnioskodawcę we wniosku 

informacje, będące w jej posiadaniu. 

3. Komisja analizuje wnioski i na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie ustala 

listę stypendystów wraz z uzasadnieniem. 

4. Z prac komisji stypendialnej sporządzany jest protokół. 
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5. Komisja stypendialna przekazuje protokół z listą stypendystów Dyrektorowi szkoły, 

który na tej podstawie oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przyznaje 

stypendia.  

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu 

przyznanego stypendium. Są to następujące przypadki: 

- rażące naruszenie przez stypendystów obowiązków ucznia, 

- nieodpowiedzialne zachowanie się ucznia, 

- nieusprawiedliwione nieobecności w szkole, 

Podjęta decyzja o cofnięciu stypendium jest ostateczna i nieodwołalna 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia, tj. 10.12.2014 r. 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
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WNIOSEK  

DO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                      

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 

 O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA BARDZO DOBRE                      

WYNIKI W NAUCE  

 

 
 Proszę o przyznanie stypendium uczennicy/uczniowi ………………………. ………. 

z klasy ……………….. Średnia ocen osiągniętych przez uczennicę/ucznia w / I semestrze/ w 

roku szkolnym/ ………………………… to ………….., a ocena z zachowania 

………………………………….. 

 

 

         …………………………… 
              (wychowawca klasy) 

 

Kołczewo, dn. …………………………… 

 

 

WNIOSEK  

DO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                       

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYBITNE                          

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

 
 Proszę o przyznanie stypendium uczennicy/uczniowi ………………………. ………. 

z klasy ……………….. Osiągnięcia sportowe w /I semestrze/roku szkolnym/ ……………. 

to: 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Ocena z zachowania ………………………………….. 
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         …………………………… 
              (wychowawca klasy) 

Kołczewo, dn. …………………………… 


