
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 
ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 
I. Postanowienia ogólne: 
 
1. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 
2. Jeżeli uczeń spełnia warunki do uzyskania stypendium za wyniki w nauce i 
osiągnięcia sportowe może otrzymać dwa rodzaje stypendium. 
3. Wniosek o przyznanie stypendium uczniowi składa wychowawca lub nauczyciel 
wychowania fizycznego do komisji stypendialnej, która go opiniuje i przekazuje dyrektorowi 
szkoły do zatwierdzenia. 
4 Wysokość stypendium ustala i przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 
komisji stypendialnej w ramach posiadanych środków finansowych. 
 
II. Warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce: 
 
1.Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom klas V – VIII po  
I półroczu i uczniom IV-VIII na koniec roku szkolnego. 
2. Stypendium przyznaje się, jeżeli uczeń spełnił następujące warunki: uzyskał 
średnią ocen 5,3 lub wyższą oraz co najmniej dobre zachowanie i jest 
finalistą konkursów kuratoryjnych, laureatem (wynik bardzo dobry lub wyróżnienie) 
Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY lub FOX, laureat I stopnia OLIMPIADY WIEDZY 
ARCHIMEDES, konkursy organizowane przez MODN (I-III miejsca), konkursy artystyczne 
szczebla wojewódzkiego lub ogólnopolskiego. 
3. Stypendium przyznaje się, jeżeli uczeń spełnił następujące warunki: uzyskał 
średnią ocen 5,6 lub wyższą oraz co najmniej dobre zachowanie. 
4. Do stypendium za osiągnięcia naukowe ucznia/uczniów typuje nauczyciel 
wychowawca i przedstawia wniosek do komisji stypendialnej. 
 
III. Warunki przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe: 
 
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy reprezentują 
szkołę w zawodach sportowych objętych kalendarzem Szkolnego Związku 
Sportowego lub w dyscyplinie sportowej, która jest uprawiana w szkole a nieobjęta 
kalendarzem . 
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom klas IV – VIII po  
I półroczu i na koniec roku szkolnego. 
3. Stypendium przyznaje się zgodnie z następującymi kryteriami: 
Drużyna w zespołowym współzawodnictwie sportowym zajęła: 
           1. I miejsce na szczeblu miejskim; 
           2. od I – III miejsca na szczeblu rejonowym; 
           3. od I – VIII miejsca na szczeblu wojewódzkim; 
           4. od I – XV miejsca na szczeblu ogólnopolskim. 
Uczeń indywidualnie w zawodach sportowych zajął: 
          1. od I – III miejsca na szczeblu miejskim; 
          2. od I – VI miejsca na szczeblu rejonowym; 
          3. od I – X miejsca na szczeblu wojewódzkim; 
          4. od I – XX miejsca na szczeblu ogólnopolskim; 
4. Uczeń uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania. 
5. Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych zawsze przestrzega „fair 
play”. 
6. Do stypendium za osiągnięcia sportowe ucznia/uczniów typuje nauczyciel 
wychowania fizycznego i przedstawia wniosek do komisji stypendialnej. 

Niniejszy regulamin może ulec nowelizacji na początku nowego roku szkolnego, nie później niż do dnia 30 

września. 


