
Opinia Rady Pedagogicznej 

z dnia 31 sierpnia 2011r. 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

 I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Gliwicach 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm., art. 90). 

2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006r.  

Nr 139, poz. 992 z późn. zm., art.6 ust. 2 pkt 2). 

 

§1 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce w SP Nr 10 w Gliwicach przyznaje się uczniowi od 

klasy IV, który uzyskał na koniec semestru lub koniec roku szkolnego średnią ocen 

wyższą niż 5,0 otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnął sukcesy 

w konkursach na szczeblu co najmniej miejskim. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać również uczeń, który osiągnął średnią 

ocen co najmniej 4,75, co najmniej dobrą ocenę z zachowania, ale jego osiągnięcia  

w konkursach i olimpiadach wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu 

wiedzy z tych przedmiotów. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który na koniec semestru 

lub na koniec roku szkolnego otrzymał co najmniej dobrą ocenę  z zachowania oraz 

osiągnął dobre wyniki w nauce i udokumentowane sukcesy sportowe na szczeblu  

co najmniej miejskim. 

§2 

 

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

być złożony przez wychowawcę, nauczyciela w-f, nauczyciela przedmiotu, z którego 

uczeń jest finalistą lub laureatem (załącznik nr 1). 

2. Wniosek należy złożyć komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora szkoły. 

3. W skład komisji stypendialnej wchodzą nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły. 

 

§3 

 

1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją stypendialną 

oraz organem prowadzącym szkołę.  

2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, 

o której jest mowa w art.6 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 

2003r. 

3. W przypadku zgłoszenia dużej ilości wniosków stypendia będą przydzielone uczniom, 

którzy uzyskali najwyższą średnią oraz osiągnęli sukcesy w konkursach na szczeblu co 

najmniej miejskim. Kryterium wyłaniania stypendystów stanowi załącznik nr 2. 

4. Stypendia nie będą przyznane w momencie, gdy organ prowadzący nie przyzna 

środków na ten cel. 

§4 

 

1. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin. 

2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2011r. 


