
Regulamin przyznawania stypendium szkolnego 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

 

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta 

Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Uchwały nr XL/452/2005 Rada 

Miejska w Kórniku z dnia 27 kwietnia 2005r. 

§ 1. Założenia ogólne 

1. Stypendium przyznawane jest na okres nie krótszy niż semestr i nie dłuższy niż 10 miesięcy za 

osiągnięcia stypendysty w poprzednim semestrze/ roku szkolnym. 

2. Stypendium może otrzymać uczeń klas IV (po pierwszym semestrze), V, VI, VII i VIII szkoły 

podstawowej oraz  III gimnazjum. 

3. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 

4. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest raz w semestrze (na zakończenie semestru).  

5. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.  

§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendium 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi spełniającemu następujące 

warunki:  

o Osiąga wysokie wyniki w nauce – średnia ocen ustala komisja stypendialna, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. (na rok 2018/2019 – 

proponowana średnia  dla klas IV- VI - 5,40 i wyżej; 5,00 dla klas VII, VIII i III 

gimnazjum) 

o Otrzymał w poprzednim semestrze, co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

o Reprezentował szkołę i gminę w olimpiadach i konkursach co najmniej na szczeblu 

powiatowym i uzyskał w nich wysokie wyniki (I, II lub III miejsce w konkursie na 

szczeblu powiatowym, laureat lub finalista na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim). 

o Wykazywał się aktywną postawa w życiu szkoły lub środowiska. 

2. Stypendium osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi spełniającemu następujące 

warunki: 

o Osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej 

gminnym 

o Otrzymał w poprzednim semestrze, co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

o Reprezentował szkołę i gminę w we współzawodnictwie sportowym. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa:  

o Wychowawca klasy 

4. Wniosek składany jest w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu do dnia 15 września (za osiągnięcia w poprzednim roku 

szkolnym/semestrze) i w terminie nieprzekraczającym 10 dni od zatwierdzenia klasyfikacji 

śródrocznej (za osiągnięcia w poprzednim semestrze). Wniosek składany jest do komisji 

stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

5. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie 

szkoły. 

§ 3. Tryb cofnięcia przyznanego stypendium 

1. Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje dyrektor szkoły w następujących 

przypadkach:  

o rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia. 

o nagannej postawy moralno - etycznej stypendysty. 

o przerwania nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. 

2. Decyzja Dyrektora o cofnięciu stypendium naukowego jest ostateczna i wchodzi w życie od 

pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie podjęcia ww. decyzji. 



§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia 

2. Regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej  szkoły oraz jest dostępny w 

sekretariacie szkoły w wersji papierowej. 

  

 

Regulamin zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 25 czerwca 2018 roku. 



Załącznik nr 1 do  

Regulaminu przyznawania stypendium szkolnego  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku  

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

 
1. Imię i nazwisko ucznia: ................................................................... Klasa:.............. 

2. Średnia ocen za ubiegły rok: ................, zachowanie .............................................. 

3. Prezentacja ucznia (wypełnia wnioskodawca) –  

a) Reprezentował szkołę i gminę w olimpiadach i konkursach (podać nazwę konkursu - 

olimpiady, zajęte miejsce na najwyższym szczeblu: ogólnopolski, wojewódzki, rejon, powiat, 

gmina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Wykazywał się aktywną postawa w życiu szkoły lub środowiska. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- 
podpis wnioskodawcy 

4. Opinia Komisji Stypendialnej. 
 

 

 

 

 

 

 
--------------------------- 

podpis przewodniczącego 


