
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA 
  

STYPENDIÓW SZKOLNYCH  
 

UCZNIOM SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W SZPROTAWIE 

 

Podstawa prawna: Statut Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie z dnia 16 

października 2017 r., § 86, ust. 1 i 2. 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie, którzy w roku szkolnym 

poprzedzającym przyznanie stypendium byli uczniami Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Szprotawie, zwanej dalej Szkołą. 

 

2. Ustala się następujące rodzaje stypendiów: 

a) stypendium za wysokie wyniki w nauce, 

b) stypendium za osiągnięcia naukowe w konkursach przedmiotowych, 

c) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

 

3. Dyrektor Szkoły rokrocznie ustala wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe oraz naukowe w ramach posiadanych środków finansowych. 

 

4. Dyrektor Szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie (załącznik nr 1):  

- wicedyrektor Szkoły – przewodniczący komisji, 

- pedagog szkolny, 

- opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

5. Do zadań komisji stypendialnej należy: 

a) opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium 

szkolnego 

b) przekazywanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi Szkoły. 

6. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane (załącznik nr 3) 

7. Stypendium szkolnego, o którym mowa w § 1 ust. 1  nie udziela się uczniom klas I – 

III Szkoły. 

 

 

 

 

 



§ 2 

Warunki udzielania stypendium 

 

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres jednego roku szkolnego i wypłacane 

jest w ratach w okresie od września do czerwca. 

2. Stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a 

może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej równą 5,5 oraz 

ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania. 

3. Stypendium szkolne za osiągnięcia naukowe, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b może 

być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na 

który przyznaje się stypendium, został laureatem lub finalistą konkursu 

przedmiotowego oraz posiada średnią ocen równą co najmniej 4,0 i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

4. Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c  może 

być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na 

który przyznaje się stypendium, spełnił poniższe warunki: 

1) Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, reprezentując 

szkołę, tj. :  

a) Zajął od I do V miejsca w zawodach na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim lub 

b) Jest członkiem zespołu, który zajął od I do III miejsca w zawodach na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

2) Cechuje się postawą „fair play” we współzawodnictwie, 

3) Uzyskał średnią ocen co najmniej równą 4,0 oraz bardzo dobre lub wzorowe 

zachowanie. 

5. Uczniom ostatnich klas, kończącym naukę w szkole, przysługuje stypendium, o 

którym mowa w § 1 ust. 2 z tym, że wypłacane jest ono jednorazowo w terminie do 31 

sierpnia. 

 

§ 3 

Procedura udzielania stypendium 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji 

stypendialnej, za pośrednictwem sekretariatu Szkoły, nie później niż 3 dni po terminie 

rocznej rady klasyfikacyjnej (załącznik nr 2). 

 

2. Komisja stypendialna weryfikuje i opiniuje wnioski oraz przekazuje dyrektorowi 

Szkoły protokół  z posiedzenia (załącznik nr 3) najpóźniej do 30 czerwca. 

 

3. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium i ogłasza listę stypendystów najpóźniej 31 

sierpnia tj. do końca roku szkolnego (załącznik nr 4). 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Stypendium przekazane jest na wskazane konto bankowe przez rodziców/ prawnych 

opiekunów w formie przelewu. 

 

2. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia określonych 

w Statucie Szkoły, Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może wstrzymać 



wypłatę stypendium. Decyzja Dyrektora wraz z uzasadnieniem przekazywana jest 

rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

3. W przypadku rezygnacji stypendysty z nauki w Szkole lub karnego skreślenia go z 

listy uczniów wypłata stypendium zostaje wstrzymana.  

 

4. W roku szkolnym 2017/2018 uczniów klas II i III dotychczasowego gimnazjum 

obowiązuje Regulamin Przyznawania Stypendiów za Wyniki w Nauce Uczniom 

Społecznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szprotawie , przywołany 

regulamin obowiązuje jednak nie dłużej niż do 20.06.2018 r. 

 

 

§ 5 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły 

Dorota Grzeszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1     

do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych  

uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie   

    

                                    

 

       ....................................dn. ………………….... 
                                                       miejscowość 

 

 

Powołanie Komisji Stypendialnej 

 

Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych uczniom 

Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie 
 

 

powołuję Komisję Stypendialną w składzie: 

 

 

1………………………………… - przewodniczący  

 

2……………………................... - członek 

 

3………………………………... - członek 

 

 

 

Do zadań Komisji należy m.in.  

- zebranie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego od wychowawców,  

- opiniowanie wniosków, 

- przekazywanie zaopiniowanych wniosków i protokołu posiedzenia   

Dyrektorowi Szkoły. 

 

Jednocześnie, przed wskazaniem kandydatów do stypendium, zobowiązuję 

Komisję do przestrzegania zapisów regulaminu przyznawania stypendiów. 

 

 

 

 

 

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

                                                                            Podpis Dyrektora Szkoły 

 
 

 



Załącznik nr 2   

do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych  

uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie   

                                                

 

    .............................. dn. ………….... 
                                                                                     miejscowość 

 

                                                                Komisja Stypendialna 

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

                                                                                                                                 (nazwa szkoły, miejscowość) 

 
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium szkolnego  

 

Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych uczniom 

Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie wnioskuję o przyznanie stypendium  

szkolnego: 

  

Imię i nazwisko: ………………………………………..…… klasa  ………… 

 
Oświadczam, że uczennica/uczeń spełniła/spełnił w roku szkolnym ……………….. 

wymagania określone w:       § 2 ust. 2 □        § 2 ust. 3 □          § 2 ust. 4 □ 

(odpowiednie zaznaczyć „x”) 

 

Uzasadnienie: 

1) średnia ocen: ………………………………. 

2) zachowanie:  ……………….………………. 

3) Opis osiągnięć : ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                             

 ………………………………....                                                                                                                      
(czytelny podpis wychowawcy klasy) 



Załącznik nr 3     

do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych  

uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie   

 

                                                 ..............................dn. ………………….... 
                                                    miejscowość 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 

 

Komisja w składzie:  

Przewodniczący: …................................................................................ 

Członkowie:        …................................................................................ 

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

                      
Po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium szkolnego, zgodnie z 

zapisami Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych uczniom Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Szprotawie, proponuje i pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie w roku 

szkolnym ……………………..stypendiów następującym uczniom: 

 

1. Za wysokie wyniki w nauce: 
 

1. ............................................... klasa .................. 

2. ............................................... klasa .................. 

3................................................ klasa .................. 

4................................................ klasa .................. 

5............................................... klasa .................. 

 

2. Za osiągnięcia naukowe: 
1................................................ klasa .................. 

       2. ............................................... klasa .................. 

       3. ............................................... klasa .................. 

       4. ............................................... klasa .................. 

       5. ............................................... klasa .................. 

 

3. Za osiągnięcia sportowe: 

 
1................................................ klasa .................. 

2. ............................................... klasa .................. 

3. ............................................... klasa .................. 

4. ............................................... klasa .................. 

5. ............................................... klasa .................. 

 

Podpisy Komisji: 

 

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

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

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



 

Załącznik nr 4   

do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych  

uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie   

                                                    

.....................................dn…………….... 
                                                 miejscowość 

 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY  

O PRZYZNANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych 

uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie, po zapoznaniu się z 

protokołem Komisji Stypendialnej przyznaję stypendium szkolne na rok szkolny  

…………..………  

wymienionym uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie  

 

 

Imię i nazwisko 

ucznia 

Klasa Rodzaj 

stypendium 

Wysokość 

stypendium 

    

    

    

    

    

 

 

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

(podpis Dyrektora) 

Do wiadomości: 

1. Księgowość  

2. Aa. 

 



 

Załącznik nr 5   

do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Szkolnych  

uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie   

            

 

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

        miejscowość, data 

 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

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

……………………………………………… 

  (adres zamieszkania) 

 

 

 

 

 

Proszę o przekazanie: 

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

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

     (rodzaj świadczenia) 

na rachunek bankowy o numerze: 

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

 

 

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

       (podpis rodzica, prawnego opiekuna) 

 

 


