
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce  

lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 30 w Zabrzu  

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2004r. nr 281, poz. 2781 

 

1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej 

stypendium za :  

a) Wysokie wyniki w nauce  

b) Osiągnięcia sportowe  

 

2. Stypendium przyznaje się uczniom klas IV , V , VI , VII ,VIII  po zakończeniu każdego 

semestru roku szkolnego.  

 

3. Stypendium wypłaca się jednorazowo po zakończeniu semestru w roku szkolnym.  

 

 

4. Wysokość stypendium uzależniona jest od środków przyznawanych przez Gminę Zabrze.  

 

4a. Uczniowie z najwyższą średnią otrzymują najwyższą, ustaloną przez komisję stypendialną 

kwotę, a pozostali odpowiednio pomniejszoną.  

 

5. Dyrektor Szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:  

        -  pedagog szkolny – przewodniczący 

        - nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły – członek  

        - nauczyciel wychowania fizycznego – członek  

 

6. Wnioski o przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe kieruje 

wychowawca klasy do komicji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją 

opinią do Dyrektora Szkoły.  

 



7. Wnioski wychowawców powinny być złożone do komisji stypendialnej w terminie do 

trzech dni po konferencji klasyfikacyjnej kończącej semestr lub rok szkolny.  

 

8. Komisja stypendialna po rozpatrzeniu wniosków i zaopiniowaniu ich przez Samorząd 

Uczniowski składa wniosek o przyznanie stypendium uczniom uprawnionym w 

sekretariacie szkoły w terminie do trzech dni od otrzymania wniosków od wychowawców.  

 

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

a) Średnią ocen w wysokości co najmniej 4,75  

b) Wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania  

 

10. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:  

a) Uzyskał I miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

miejskim 

b) Uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania  

 

11. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły po 

pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną 

 

12. Posiedzenia komisji są protokołowane  

 

13. Dyrektor Szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendium o 

charakterze motywacyjnym.  

 

14. Wysokość stypendium rozdziela i ustala komisja stypendialna (wysokość stypendium 

zależna jest również od wysokości środków finansowych przekazanych na ten cel przez 

budżet gminy) po zasięgnięciu opinii i zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.  

 

15. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem……………………  


