
Regulamin 

przyznawania stypendium 

za wyniki w nauce 

oraz  za osiągnięcia sportowe 

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach 

 

Podstawa prawna: Art. 90 g. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi 

zmianami)  

§ 1 

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 może uzyskać stypendium w następujących kategoriach: 

a. za wyniki w nauce, 

b. za osiągnięcia w zawodach sportowych. 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi po ukończeniu pierwszego oraz po 

ukończeniu drugiego półrocza nauki w szkole, z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej. 

2.Uczniowie  klas IV  stypendium otrzymują po drugim półroczu. Dotyczy to zarówno stypendium 

za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych 

w § 4 i/lub w § 6 niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia w zawodach sportowych przyznaje 

Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej oraz po ewentualnym 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 4 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który spełnia następujące wymagania: 

a. otrzymał oceny celujące, bardzo dobre i dobre w rozpatrywanej klasyfikacji                    

półrocznej / rocznej, 

b. uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,25 w klasach IV, V, VI oraz 5,10 w klasach VII iVIII, 

c. otrzymał co najmniej  dobrą ocenę z zachowania.  

 

§ 5  Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

który spełnia wymagania określone w punkcie a i c § 4 oraz uzyskał średnią ocen w kl. IV-VI -

5,00, a w klasach VII-VIII  - 4,75. O złożeniu wniosku decyduje wychowawca klasy po konsultacji 

z pozostałymi nauczycielami uczącymi danego ucznia. 



 

§ 6  

1. Stypendium za osiągnięcia w zawodach sportowych może być przyznane uczniowi, 

który spełnia następujące wymagania: 

a. otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego,  

b. uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących 

nie otrzymał ocen niższych niż dostateczne,  

c. został ujęty na liście kandydatów do stypendium, o której mowa w § 7 punkt 4. 

§ 7 

Stypendium sportowe przyznawane jest za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z art. 90 g. 

Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami).  

1. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego zobowiązani są do systematycznego 

zamieszczenia szczegółowych osiągnięć uczniów z całego roku szkolnego w Dropbox 

w folderze „Osiągnięcia”. 

2. Osiągnięcia pozaszkolne muszą być udokumentowane przez ucznia. 

3. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego pod koniec II półrocza przedstawia 

wychowawcom klas i Komisji Stypendialnej listę kandydatów wytypowanych do 

stypendium sportowego. 

4. Wychowawca właściwej klasy oznacza na ww. liście, czy uczeń spełnia wymogi formalne 

zawarte w § 6, a następnie składa wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia w 

zawodach sportowych dla ucznia. 

§ 8 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia w 

zawodach sportowych sporządza wychowawca klasy i składa go w wersji papierowej oraz  

elektronicznej na adres: stypendia@zsi9.pl.  

2. Wzór wniosku stypendialnego jest do pobrania na stronie internetowej szkoły. Link do 

wniosku 

3. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest dopilnować czy wszystkie wnioski zostały 

zarejestrowane przez Komisję Stypendialną oraz  czy spełniają wymogi formalne. 

4. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest podać średnią ocen ucznia do dwóch miejsc 

po przecinku (nawet jeśli drugą cyfrą jest zero).   

5. Komisja Stypendialna rozpatruje złożone wnioski, następnie przekazuje je wraz ze swoją 

opinią Dyrektorowi Szkoły. 

6. Termin składania wniosków upływa w dniu posiedzenia  Rady Pedagogicznej 

zatwierdzającej półroczne lub końcoworoczne wyniki nauczania.  

https://zsi9.pl/wp-content/uploads/2022/09/Wniosek-o-stypendium-wzor.pdf
https://zsi9.pl/wp-content/uploads/2022/09/Wniosek-o-stypendium-wzor.pdf


7. Niedopełnienie terminu złożenia lub prawidłowości formalnej wniosku skutkuje 

odpowiedzialnością finansową wychowawcy klasy za nieprzyznane stypendium. 

 

§ 9 

Dyrektor Szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe również 

uczniowi,  zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której uczęszcza. 

§ 10 

Stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor 

Szkoły w ramach środków przyznawanych przez organ prowadzący na ten cel zaplanowany w 

budżecie szkoły. 

§ 12 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6.ust.2pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

roku o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu 

opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

 

§ 13 

W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych przez komisję przewyższa liczbę stypendiów 

określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą 

średnią ocen oraz najwyższą ocenę z zachowania. Gdy po weryfikacji liczba uczniów 

uprawnionych do otrzymania stypendium nadal przewyższa liczbę stypendiów określonych planem 

finansowym, stypendium otrzymują uczniowie klasy programowo najwyższej, o czym decyduje 

Komisja Stypendialna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

§ 14 

1. W przypadku wniosku budzącego szczególne wątpliwości, decyzja o przyznaniu 

stypendium bądź  o  jego wysokości należy do Dyrektora Szkoły.  

2. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania. W 

sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.  

 

 



§ 15 

Stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia w zawodach sportowych wypłaca 

się na konto bankowe wskazane przez prawnego opiekuna. Numer konta należy umieścić we 

wniosku o stypendium szkolne za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.  

 

§ 16 

Uczeń może otrzymać jednocześnie dwa odrębne stypendia: za wyniki w nauce oraz osiągnięcia 

sportowe, a kwota stypendium będzie sumowana 

 § 17 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

a. pali papierosy, 

b. spożywa alkohol lub inne środki odurzające, 

c. naruszył dobre imię drugiej osoby, również w Internecie, 

d. otrzymał naganę wychowawcy lub Dyrektora Szkoły, 

e. ma ponad 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w każdym półroczu, 

f. okazuje brak szacunku wobec uczniów z niepełnosprawnością,  

g. swoją postawą godzi w dobre i mię szkoły. 

 

§ 18 

1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz  

stypendium za  osiągnięcia w zawodach sportowych powołuje się Komisję Stypendialną.  

2. Skład osobowy Komisji zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku zmiany składu osobowego Komisji nowo powołany skład wymaga akceptacji 

Rady Pedagogicznej oraz niezwłocznej aktualizacji treści Załącznika nr 1. 

§ 19  

Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.  

§ 20 

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, po  

przedstawieniu ich i zaaprobowaniu przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną. 

§ 21 

Regulamin wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej z dniem 15.09.2022 roku. 

 

 

 

  



 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

Skład Komisji Stypendialnej 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej : 

Aneta Nowak 

Członkowie Komisji Stypendialnej:  

Agnieszka Antosik – Milczarek 

Artur Zakrzewski 

Agnieszka Zglińska 

Skierniewice, dnia 15.09.2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


