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załącznik nr 1  
do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27  

im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 
nr SP27.0210.2.19. z dnia 8.02.2019 r.  

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 27 im. JANA PAWŁA II  w RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 

 § 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest świadczeniem 

pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez dyrektora szkoły. 

 § 2. 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który  

w okresie poprzedzającym jego przyznanie uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co 

najmniej dobrą ocenę zachowania. 

 2. W przypadku dużej ilości uczniów spełniających warunki określone w ust. 1, 

komisja stypendialna uwzględnia także aktywność społeczną uczniów, tj.: 

1) dużą aktywność społeczną na terenie szkoły: organizację bądź udział                                           

w wewnątrzszkolnych konkursach, uroczystościach, akademiach szkolnych, imprezach 

środowiskowych), 

2) aktywną działalność w organizacjach młodzieżowych na terenie szkoły i poza szkołą, 

3) aktywną działalność na rzecz innych ludzi, 

4) reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach na terenie gminy i wyżej                                      

z uwzględnieniem zajętych miejsc, otrzymanych dyplomów, wyróżnień. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który w okresie 

poprzedzającym jego przyznanie uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, tj.: 

1) w zawodach organizowanych przez MOSiR Ruda Śląska zgodnie z programem Śląskiego 

Szkolnego Związku Sportowego zdobył: 

 I miejsce w mieście, lub 

2) w zawodach szczebla wojewódzkiego lub wyższego organizowanych przez Szkolny 

Związek Sportowy (albo odpowiednie związki sportowe) w ramach Mistrzostw Śląska, 

Mistrzostw Międzywojewódzkich, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Pucharu Polski, 

Mistrzostw Polski zdobył: 

 I - III miejsce we współzawodnictwie  drużynowym, 

 I - VI miejsce we współzawodnictwie indywidualnym, lub 

3) został powołany do oficjalnej reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych. 

 4.  Uczeń ubiegający się o stypendium za osiągnięcia sportowe musi wykazać się 

nienaganną postawą sportową. 
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 § 3. Stypendium przyznawane jest po zakończeniu każdego okresu nauki i wypłacane 

jednorazowo. 

 § 4. 1. Stypendium przyznawane jest po ukończeniu I okresu nauki z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3. 

 2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I - III szkoł. 

 3. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I - III szkoły. 

 § 5. Uczniowie kończący szkołę otrzymują stypendium w terminie do 31 sierpnia 

danego roku. 

 § 6. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie: wicedyrektor, 

pedagog szkolny, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej wybranych przez jej członków. 

 § 7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe składa wychowawca klasy w terminie do 2 dni po śródrocznym lub 

końcoworocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

 § 8. Komisja stypendialna kwalifikuje wnioski oraz przekazuje je wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi szkoły. 

 § 9. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952). 

 § 10. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez 

organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 § 11. Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

 § 12. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane. 

 § 13. Wzory wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia 

sportowe, a także wzory decyzji o ich przyznaniu stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 



Strona 3 z 6 

 

Załącznik nr 1 

         

                                Ruda Śląska, ………………………………………… 

 
Komisja Stypendialna 

Szkoły Podstawowej nr 27 

im. Jana Pawła II  w Rudzie Śląskiej 
 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

 

Na podstawie § 7 Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia/uczennicy: 

Imię i nazwisko   ……………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………. 

Imiona rodziców  ……………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………. 

 

W semestrze ....... roku szkolnego 20……/……. w/w uczeń klasy ……. uzyskał następującą 

średnią ocen za wyniki w nauce …….……  oraz …………………………ocenę z zachowania, 

a także wykazał się następującymi formami aktywności: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….. 

podpis wychowawcy klasy 

 

OPINIA  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 27 

im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 

 

Na podstawie §2 Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe komisja rozpatrzyła wniosek  ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków komisji: 

 

 

Ruda Śląska ………………………………………… 
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załącznik  nr 2 

 

                                   Ruda Śląska, …………………………………………  

 

Komisja Stypendialna 

Szkoły Podstawowej nr 27 

im. Jana Pawła II  w Rudzie Śląskiej 
 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

Na podstawie § 7 Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia/uczennicy: 

Imię i nazwisko   ……………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………. 

Imiona rodziców  ……………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………. 

 

W semestrze ............ roku szkolnego 20..…../……. w/w uczeń klasy …..……. uzyskał 

następujące wyniki i osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia na temat postawy sportowej 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….. 

podpis wychowawcy klasy 

 

OPINIA  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 27 

im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 

 

Na podstawie §2 Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe komisja rozpatrzyła wniosek ……………………..………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków komisji: 

Ruda Śląska ………………………………………… 
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załącznik nr 3 

 
Ruda Śląska, …………………………………………  

 
 

D E C Y Z J A 

 

 

 

 Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za  

 

osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 

 

 

 

przyznaję 

 

 

…………………………………… 

 

 

stypendium za wyniki w nauce 

 

 

 

w wysokości  ………….. zł (słownie: …………………….). 

 

 

 

 

Stypendium zostanie wypłacone w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 27. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- adresat. 
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załącznik nr 4 

 
Ruda Śląska, ………………………………………… 

 
 

 

D E C Y Z J A 

 

 

 

 Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za  

 

osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 

 

 

 

przyznaję 

 

 

…………………………………… 

 

 

stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

 

 

w wysokości  ………….. zł (słownie: …………………….). 

 

 

 

 

Stypendium zostanie wypłacone w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 27. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- adresat. 


