
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM   
ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  w 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie  

1. Dyrektor szkoły może udzielić  uczniowi stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe w 
ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel, z uwzględnieniem liczby uczniów 
zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.  

2. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem 
prowadzącym szkołę. Nie może ono przekroczyć dwukrotności kwoty określonej w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.   

3. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który spełnia następujące wymagania:  

a. osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,  

b. uzyskał średnią ocen nie niższą niż: 5,30 – w przypadku uczniów klas IV-VI,   
                                                                5,20 – w przypadku uczniów klas VII-VIII,  

c. uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 
przyznaje się stypendium.  

4. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął:   

a. średnią ocen nie niższą niż 5,0,   

b. co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się 
stypendium, a jego osiągnięcia w konkursach przedmiotowych wskazują na szczególne 
zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów.   

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może zostać przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę 
celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania w 
okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium, a z przedmiotów 
ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne i uzyskał wysokie wyniki w różnych 
dyscyplinach sportu, reprezentując szkołę na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.  

6. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV do ukończenia 
pierwszego półrocza nauki.   

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

8. Dyrektor powołuje w szkole komisję stypendialną.   

9. Komisja stypendialna ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, średnią ocen, jaką musi 
osiągnąć uczeń, aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce; nie może być ona wyższa od 
wskazanej w pkt. 3b i 4a.   

10. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje 
wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 
dyrektorowi szkoły.  
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11. Wniosek powinien być złożony komisji przed lub na zebraniu Rady Pedagogicznej zatwierdzającej 

śródroczne lub końcoworoczne wyniki nauczania.  

12. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się dwa razy w roku.   

13. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odbywa się podczas uroczystości 
na zakończenie pierwszego półrocza i zakończenia roku szkolnego w obecności uczniów, 
nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.   

14. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.  
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