
PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŚWIDNIKU 

na podstawie: 

1. art.90g ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. 

poz.2198 i 2203)  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku może 

przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowego zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, planuje wielkość środków 

przeznaczonych na stypendia w planie finansowym szkoły na dany rok budżetowy. 

3. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor, 

po zasięgnięciu komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z 

organem prowadzącym, przy czym nie może ono przekroczyć dwukrotności kwoty, o 

której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 w ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie: przewodniczący i trzech 

członków, wyłonionych spośród nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej. 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie są udzielane uczniom 

klas I-III oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego 

semestru nauki. 

6. Stypendium przyznawane jest po zakończeniu każdego semestru i jest wypłacane 

jednorazowo w semestrze na konto podane przez ucznia lub rodzica/prawnego 

opiekuna we wniosku. (zał. 2.) 

7. Dyrektor w po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego 

ustala warunki przyznania stypendium, tzn. średnią ocen i wymaganą ocenę 

zachowania. 

§ 2. 

Warunki przyznawania stypendium 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane:  



1) uczniom klas IV – VI, którzy uzyskali średnią ocen od 5,7 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje 

się to stypendium w kwocie 100 zł. 

2) uczniom klas VII – VIII i klas gimnazjalnych, którzy uzyskali średnią ocen od 5,4 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym 

okres, w którym przyznaje się to stypendium w kwocie 150 zł. 

3. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który łącznie w 

semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium w kwocie 150 

zł.: 

a) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75; 

b) otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobry z zachowania; 

c) uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty w Lublinie lub 

Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej. 

4. Stypendium za osiągnięcie sportowe może być przyznane uczniowi, który 

we współzawodnictwie sportowym zajął miejsca I - III na szczeblu wojewódzkim 

w rozgrywkach organizowanych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku 

Sportowego i Polskich Związków Sportowych oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to 

stypendium w kwocie 100-150 zł (kwota do ustalenia w szkole w zależności od 

środków w planie) 

5. Stypendium za osiągnięcie sportowe może być przyznane zespołowi, który 

w drużynowym współzawodnictwie sportowym zajął miejsca I - III na szczeblu 

wojewódzkim w rozgrywkach organizowanych zgodnie z kalendarzem Szkolnego 

Związku Sportowego i Polskich Związków Sportowych w kwocie 100-150 zł (kwota 

do ustalenia w szkole w zależności od środków w planie) 

§ 3. 

Zasady przyznawania stypendium 

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa do komisji stypendialnej wychowawca klasy. 

(zał.1.) 

2. Komisja stypendialna opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi w terminie 7 dni od 

dnia posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji. 

3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków 

budżetowych. 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 24.10. 2018r.  

 


