
Zarządzenie Nr 18/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu 

z dnia 17 sierpnia 2020 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium  
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 6  

im. Józefa Kreta w Ustroniu  
 
Na podstawie: 

 art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) 
 § 59 ust 1 pkt. 7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu zarządza, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Wprowadza się Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za 
osiągnięcia sportowe. 

2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Traci moc zarządzenie nr 3/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. 

 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik  
do Zarządzenia nr 18/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu 

 

REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA UCZNIOM STYPENDIUM ZA WYNIKI  

W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
 

§ 1. 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium, 

jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym uczniom 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu. 

 

§ 2. 

1.  Stypendium przyznaje Dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych przez 

organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły, na podstawie zaopiniowanych przez komisję 

stypendialną wniosków, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

2. Decyzja Dyrektora szkoły o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium jest 

ostateczna 

 

§ 3. 

1.  Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną. 

2. Do zadań komisji stypendialnej należy: 

1) zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium, 

2) ustalenie średniej ocen wymaganej do przyznania stypendium za wyniki  

w nauce, 

3) ustalenie proponowanej wysokości stypendium. 

3. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane. 

 

§ 4. 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w klasie IV. 

 

§ 5. 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

poprzedzającej przyznanie stypendium uzyskał: 

1) wysoką średnią ocen oraz 

2) co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, ustala komisja stypendialna,  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, każdorazowo przed 

przyznawaniem stypendium. 
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3. Dodatkowym kryterium przy udzielaniu stypendium za wyniki w nauce jest 

reprezentowanie szkoły w konkursach i osiąganie w nich wysokich miejsc. 

 

§ 6. 

1.  Stypendium za osiągnięcia sportowe może uzyskać uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji poprzedzającej przyznanie stypendium uzyskał: 

1)  co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz 

2) wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym. 

 

§ 7. 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli w okresie poprzedzającym 

przyznanie stypendium wymierzono mu jedną z kar porządkowych określonych w § 59 ust. 2 

pkt. 5-9 Statutu Szkoły. 

 

§ 8. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

kieruje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca oddziału w porozumieniu  

z nauczycielem wychowania fizycznego, do komisji stypendialnej, w terminie do dwóch dni 

przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej śródroczne, roczne i końcowe wyniki 

klasyfikacji. 

2. Zaopiniowane wnioski przewodniczący komisji stypendialnej przekazuje 

Dyrektorowi szkoły w dniu posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej śródroczne, roczne 

i końcowe wyniki klasyfikacji. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 

do regulaminu. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe stanowi załącznik 

nr 2 do regulaminu. 

 

§ 9. 

1. Stypendium jest wypłacane raz w każdym okresie. 

2. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej. 

3. Wręczenie stypendium odbywa się w obecności społeczności szkolnej.   

 

§ 10. 

O przyznaniu stypendium Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia i jego 

rodziców. 
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Załącznik nr 1 
do regulaminu przyznawania uczniom stypendium 

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

 

W N I O S E K 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

 
Ustroń, ………………… 

 

Proszę o przyznanie stypendium dla ………………………………… (kl. ……). 

 

UZASADNIENIE: 

Ocena zachowania: ………………………, średnia ocen: ………… 

 

W okresie poprzedzającym przyznanie stypendium uczniowi nie wymierzono kar 

porządkowych określonych w § 59 ust. 2 pkt. 5-9 Statutu Szkoły 

 

Reprezentowanie szkoły w konkursach wraz z osiągniętymi wynikami: 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 
 

 .......................................................... 

 podpis wychowawcy
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Wypełnia komisja stypendialna: 

Komisja opiniuje pozytywnie/negatywnie1 wniosek o przyznanie stypendium za wyniki  

w nauce dla ……………………………… (kl. ……). 

 

Komisja proponuje przyznanie stypendium w wysokości ………. zł. 

 

UZASADNIENIE 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 

Ustroń,  ...........................................   .......................................................... 

 data podpis przewodniczącego komisji 

 

Wypełnia przewodniczący rady pedagogicznej: 

Rada pedagogiczna opiniuje pozytywnie/negatywnie1 przyznanie stypendium ww. uczniowi. 

Rada pedagogiczna proponuje przyznanie stypendium w wysokości ……… zł. 

 

Ustroń,  ...........................................   .......................................................... 

 data podpis przewodniczącego rady pedagogicznej 

 

DECYZJA Dyrektora szkoły: 

Na podstawie Regulaminu przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe, po uzyskaniu pozytywnej/negatywnej1 opinii komisji stypendialnej oraz 

pozytywnej/negatywnej1 opinii rady pedagogicznej 

 

przyznaję/nie przynaję1 uczniowi ………………………………… 

 

stypendium za wyniki w nauce, w wysokości ……… zł. 

 

 

Ustroń,  ...........................................   .......................................................... 

 data podpis Dyrektora szkoły 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 
do regulaminu przyznawania uczniom stypendium 

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

 

W N I O S E K 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 
Ustroń, ………………… 

 

Proszę o przyznanie stypendium dla ………………………………… (kl. ……). 

 

UZASADNIENIE: 

Ocena zachowania: ……………………… 

 

W okresie poprzedzającym przyznanie stypendium uczniowi nie wymierzono kar 

porządkowych określonych w § 59 ust. 2 pkt. 5-9 Statutu Szkoły 

 

Udział ucznia we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym  wraz z osiągniętymi wynikami: 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 
 

 ........................................................   .......................................................... 

 podpis nauczyciela wychowania fizycznego podpis wychowawcy 
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Wypełnia komisja stypendialna: 

Komisja opiniuje pozytywnie/negatywnie2 wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia 

sportowe dla ……………………………… (kl. ……). 

 

Komisja proponuje przyznanie stypendium w wysokości ………. zł. 

 

UZASADNIENIE 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 

Ustroń,  ...........................................   .......................................................... 

 data podpis przewodniczącego komisji 

 

Wypełnia przewodniczący rady pedagogicznej: 

Rada pedagogiczna opiniuje pozytywnie/negatywnie2 przyznanie stypendium ww. uczniowi. 

Rada pedagogiczna proponuje przyznanie stypendium w wysokości ……… zł. 

 

Ustroń,  ...........................................   .......................................................... 

 data podpis przewodniczącego rady pedagogicznej 

 

DECYZJA Dyrektora szkoły: 

Na podstawie Regulaminu przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe, po uzyskaniu pozytywnej/negatywnej2 opinii komisji stypendialnej oraz 

pozytywnej/negatywnej2 opinii rady pedagogicznej 

 

przyznaję/nie przynaję2 uczniowi ………………………………… 

 

stypendium za osiągnięcia sportowe, w wysokości ……… zł. 

 

 

Ustroń,  ...........................................   .......................................................... 

 data podpis Dyrektora szkoły 

 

                                                 
2 niepotrzebne skreślić 


