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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W GNIEŹNIE 

 
 

Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197) 
wprowadza się niniejszy regulamin. 
 

 
1. Szkoła może udzielać stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może zostać przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen 5,0 i 

wyższą oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres 

(semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Komisja przyznaje stypendium w dwóch grupach 

wiekowych: IV-VI oraz VII –VIII. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz średnią ocen 4,0 lub 
wyższą i co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), 
w którym przyznaje się to stypendium.  

4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może biegać się nie 
wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w klasach IV – VIII. 

5. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III. 

6. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w skład której wchodzą: wicedyrektor, przedstawiciel 
Rady pedagogicznej i opiekun samorządu uczniowskiego. 

7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy 
składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

8. Stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych. 

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze). 

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 
dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz  
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
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