
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 
ZA WYNIKI W NAUCE I OSIAGNIĘCIA SPORTOWE 

UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  
W HORYŃCU-ZDROJU 

 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przeznaczone jest dla uczniów 
klas IV-VIII*, którzy spełniają wszystkie trzy warunki  kryterium I, lub kryterium II lub 
kryterium III: 

 
 Kryterium I. 

1) w I (II) półroczu danego roku szkolnego osiągnęli bardzo wysokie wyniki  
w nauce - średnia ocen co najmniej 5,1 

2) mają wzorowe zachowanie 
3) wykazują aktywność i zaangażowanie w pracy na rzecz klasy, szkoły. 

 
Kryterium II. 

zostali laureatami lub finalistami szczebla wojewódzkiego konkursów interdyscyplinarnych 
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie 
 

Kryterium III. 
          uzyskali w poprzednim półroczu wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym  
na szczeblu co najmniej powiatu, potwierdzone przez nauczyciela wychowania fizycznego  
lub trenera 
 
(* przy czym uczniom klas IV stypendium przysługuje dopiero po I półroczu) 
 

4) Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, na wniosek wychowawcy, złożony do Szkolnej Komisji Stypendialnej   
w terminie 2 dni od klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej. (załącznik 1) 

5) Wnioski wychowawców rozpatruje Szkolna Komisja Stypendialna powołana przez 
dyrektora szkoły. 

6) Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 
sportowe wraz z protokołem z posiedzenia komisja przekazuje dyrektorowi szkoły. 

7) Stypendium przyznaje dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych przez organ 
prowadzący na ten cel jeden raz w półroczu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od dnia 1 września 2017r. 

 

Traci moc regulamin z dnia 10 listopada 2010r. 

 
 



 (załącznik 1) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
ZA WYNIKI W NAUCE LUB WYBITNE OSIĄGNIECIA SPORTOWE 

 
Cześć I – wypełnia wychowawca 

 
1. Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………… 

2. Klasa ……………..Data i miejsce urodzenia……………………………............................ 

3. Uzasadnienie wniosku (opis spełnionego kryterium): 

I. 1)……………………………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………………………. 

     II. ……………………………………………………………………………............................................. 

     III. …………………………………………………………………………............................................. 

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

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

         Data złożenia wniosku…………………………………………………….. 

4. Podpis wychowawcy………………………………………………………................................ 

 

 
Część II – wypełnia Szkolna Komisja Stypendialna 
 
Szkolna Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu ………………………………………. 
pozytywnie/negatywnie* zaopiniowała niniejszy wniosek 
 
Uzasadnienie: Uczeń/uczennica* spełnia/nie spełnia* kryterium ……… szkolnego 
regulaminu przyznawania stypendium.  
*) niewłaściwe skreślić 

 
Podpisy Szkolnej Komisji Stypendialnej:  
 
Przewodniczący…………………………………………………………………………….…                                                                                   
 
Członek…………………………………………………………………..………….…………...                                                                  
 
Członek…………………………………………………………………………………………... 


