
REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  STYPENDIÓW
ZA  SZCZEGÓLNE  OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE  I  ARTYSTYCZNE

UCZNIOM  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 3  IM. GEN. F. KLEEBERGA  
WE  WŁODAWIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 90g ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
ze zm.)

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
2032)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:

1.1 sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym;
1.2 formy stypendium motywacyjnego;
1.3 tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe;
1.4 tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia artystyczne;
1.5 tryb wypłacania stypendium.

2. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi
osiągnięciami,  i  mają  na  celu  mobilizowanie  ich  do  rozwijania  uzdolnień  sportowych  lub
artystycznych.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie
edukacji i promowanie w środowisku uczniów zdolnych oraz utalentowanych, są:

3.1  stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe,
3.2  stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne.

4. Stypendium  za  szczególne  osiągnięcia  sportowe  lub  artystyczne  przyznaje  Dyrektor  szkoły
po zasięgnięciu  opinii  Rady Pedagogicznej  w ramach  pozyskanych środków finansowych oraz
budżetu Rady Rodziców w danym roku kalendarzowym.

5. Stypendium  przyznawane  jest  raz  w  roku,  po  zakończeniu  rocznej  klasyfikacji  uczniów,
w terminie do 30 czerwca.

5.1  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane w innym
terminie. 

6. Stypendia przyznaje się uczniom klas I – VIII.

7. Ciałem o charakterze opiniotwórczo - doradczym jest Szkolna Komisja ds. Stypendiów Sportowo -
- Artystycznych powoływana przez Dyrektora szkoły w składzie: 

7.1  nauczyciele muzyki / plastyki,
7.2  nauczyciele wychowania fizycznego,
7.3  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Spośród nich Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego (załącznik nr 1).
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8. Do zadań Szkolnej Komisji ds. Stypendiów Sportowo - Artystycznych należy:

8.1 przyjmowanie  wniosków  wychowawców  klas  o  przyznanie  stypendium za  szczególne
osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

8.2 sprawdzenie wniosków pod względem formalnym;
8.3 zaopiniowanie  ww. wniosków i  wstępne zakwalifikowanie  uczniów do danej  kategorii

stypendium;
8.4 rozpatrywanie przedstawionych we wniosku osiągnięć sportowych i artystycznych  w celu

wyboru uczniów o najwyższych osiągnięciach;
8.5 przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły;
8.6 odbywanie w terminach uzgodnionych z dyrektorem posiedzeń, z których sporządza się

protokół.

§ 2

Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego

1. Wysokość  stypendium  ustala  Dyrektor  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Szkolnej  Komisji
ds. Stypendiów Sportowo - Artystycznych oraz w porozumieniu z Radą Rodziców.

2. Wysokość  stypendium  szkolnego  w  danym  roku  szkolnym  uzależnia  się  od  wysokości
pozyskanych w budżecie środków finansowych oraz od budżetu Rady Rodziców w danym roku
kalendarzowym.

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe lub artystyczne może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie  wyniki  we współzawodnictwie  sportowym na  szczeblu  co  najmniej  powiatowym lub
wysokie miejsca w konkursach artystycznych co najmniej międzyszkolnych. 

4. Średnią ocen ustala Szkolna Komisja ds. Stypendiów Sportowo – Artystycznych po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

5. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania stypendium:

5.1 Stypendium za indywidualne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który osiąga wysokie
wyniki w uprawianej dziedzinie sportu, a w szczególności:

5.1.1 zajął I miejsce w zawodach sportowych na poziomie co najmniej międzyszkolnym;
            5.1.2 zajął I, II, III miejsce w zawodach powiatowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich;
            5.1.3 został wyróżniony przez sędziów podczas zawodów wojewódzkich lub ogólnopolskich;

      5.1.4 jest klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania;
            5.1.5 otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego;
            5.1.6 otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

      5.1.7 Pierwszeństwo ma uczeń, który poza spełnianiem wyżej wymienionych kryteriów, godnie
reprezentuje  szkołę  i  miasto  w  środowisku,  biorąc  udział  w  zawodach  i  turniejach
sportowych; prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i poza szkołą, jest zaangażowany
w działalność pozalekcyjną i pozaszkolną.

5.2 Stypendium  za  indywidualne  osiągnięcia  artystyczne  przyznaje  się  uczniowi,  który  osiąga
znaczące wyniki w dziedzinie muzyki i plastyki, a w szczególności:

     5.2.1 zajął I miejsce w konkursach artystycznych na poziomie co najmniej międzyszkolnym;
           5.2.2 zajął I, II, III miejsce w konkursach powiatowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich;
           5.2.3 został wyróżniony przez jury podczas konkursów wojewódzkich lub ogólnopolskich;
           5.2.4 jest klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania;
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           5.2.5 otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z muzyki/plastyki;
           5.2.6 otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
           5.2.7 Pierwszeństwo ma uczeń, który poza spełnianiem wyżej wymienionych kryteriów, godnie

reprezentuje szkołę i miasto w środowisku, biorąc udział w akademiach okolicznościowych
i innych uroczystościach; prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i poza szkołą, jest
zaangażowany w działalność pozalekcyjną, pozaszkolną.

 
5.3 Stypendium za drużynowe /zespołowe osiągnięcia sportowe i artystyczne przyznaje się uczniowi,

który osiąga szczególne wyniki w dziedzinie sportu, muzyki i plastyki na szczeblu co najmniej
wojewódzkim.

6. Każdy  uczeń  spełniający  powyższe  kryteria  może  otrzymać  jednocześnie  stypendium
za osiągnięcia sportowe oraz stypendium za osiągnięcia artystyczne. 

7. Stypendium  za  osiągnięcia  sportowe  i  artystyczne  jest  udzielane  w  formie  świadczenia
pieniężnego lub nagrody rzeczowej, których wartość mieści się w przedziale od 50,00 zł do 100,00
zł.

8. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę
stypendiów  określonych  planem  finansowym  na  dany  rok,  stypendium  otrzymują  uczniowie,
którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.

9. W  przypadku,  gdy  liczba  uczniów,  którzy  uzyskali  jednakową  najwyższą  średnią  ocen,
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie
klas programowo najwyższych.

10. Informacje  o  uczniach,  którzy  uzyskali  stypendium  za  osiągnięcia  sportowe  lub  artystyczne,
podawane będą do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. 

§ 3

Procedura udzielania stypendium 
za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne

1. Wnioski  o  przyznanie  stypendium  za  szczególne  osiągnięcia  sportowe  lub  artystyczne  składa
wychowawca klasy do Szkolnej Komisji ds. Stypendiów Sportowo – Artystycznych w terminie
wyznaczonym przez  Dyrektora,  po zatwierdzeniu  wyników klasyfikacji,  nie  później  niż  5 dni
po zatwierdzeniu klasyfikacji (załącznik nr 2 i 3).

2. Szkolna Komisja ds.  Stypendiów Sportowo - Artystycznych sporządza protokół  z  posiedzenia,
na którym opiniuje wnioski i typuje kandydatów do stypendium – wzór wniosku (załącznik nr 4).

3. Szkolna  Komisja  ds.  Stypendiów Sportowo -  Artystycznych  odmawia  przyznania  stypendium,
jeśli:

3.1  wnioskodawca  nie  dopełni  wymogów  formalnych  obowiązujących  przy  ubieganiu  się
o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminu  złożenia wniosku;

3.2  zabraknie merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej kategorii.

4. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do wiadomości rodzice
lub prawni opiekunowie ucznia – (załącznik nr 5,6).

3



5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu
przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, gdy:

5.1 uczeń rażąco naruszył obowiązujące w szkole prawo;
5.2 dopuścił  się  rażąco  nieodpowiedzialnego  zachowania  lub  nagannej  postawy  moralno  –

etycznej;
5.3 posiada nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach, treningach, zawodach.

6. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendium są ostateczne.

7. Stypendium  szkolne  w  formie  przewidzianej  w  regulaminie  jest  realizowane  przez  wypłatę
należności  rodzicom  /  prawnym  opiekunom  ucznia  w  wyznaczonym  terminie  w  następujący
sposób: 

7.1 w formie gotówki przez sekretariat szkoły,
7.2 na wniosek rodziców / prawnych opiekunów przelewem na konto bankowe  (załącznik nr 7).

8. Dyrektor  szkoły gromadzi  dokumentację  związaną  z przyznawaniem stypendiów o charakterze
motywacyjnym.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Regulamin  wchodzi  w życie z dniem …. września 2018 r. z mocą obowiązującą od dnia ….
września 2018 r.

2. Zmiany  w  niniejszym  regulaminie  stają  się  prawomocne  po  zatwierdzeniu  przez  Radę
Pedagogiczną.

3. Regulamin zostanie podany do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej. 

Zatwierdzam po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w dn. ….. września 2018 r.

                                                                                                

                                                                                                  ………………………………….
                                                                                                              Podpis dyrektora szkoły
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Załącznik nr 1                                                                           ..............................  dn. …………………....

Powołanie  Komisji ds. Stypendiów Sportowo – Artystycznych przy Szkole
Podstawowej nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie

Zgodnie z artykułem 90 g  ust. 6 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2156 ze zm.), powołuję Szkolną Komisję ds. Stypendiów Sportowo - Artystycznych w składzie:

1. …………………………………………….....  - przewodniczący 

2. ……………………………………………….  - sekretarz

3. ……………………………………………….  - członek

Do zadań Komisji należy:

1/   zebranie wniosków od wychowawców klas;
2/  ustalanie  średniej  ocen  i  oceny  z  zachowania,  warunkujących  przyznanie  stypendium  za
szczególne osiągnięcia sportowo – artystyczne;
3/  opiniowanie wniosków i typowanie kandydatów do stypendium;
4/  sporządzanie protokołów posiedzeń.

Jednocześnie,  przed wskazaniem kandydatów do stypendium,  zobowiązuję  Komisję  do przestrzegania
zapisów regulaminu przyznawania stypendiów.

                                                                                 …………………………………………….
                                                                                                 Podpis dyrektora szkoły
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Załącznik nr 2                                                                               .............................. dn. …………………..
                                   

                                                          
                             Szkolna Komisja

                                                                             ds. Stypendiów Sportowo – Artystycznych 
                                                        przy Szkole Podstawowej nr 3 

                                         im gen. F. Kleeberga 
                            we Włodawie

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe

Na podstawie artykułu 90 g  ust. 6 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156 ze zm.) wnioskuję o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe.
  
Imię i nazwisko ucznia : ……………………………………………………………….…

Klasa ……………….. 

Uzasadnienie wniosku

W roku szkolnym ……………………… uczeń/uczennica uzyskał(a) następujące wyniki:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….......................

........................................

………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………...

Załączniki:

1. ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………..

6. ……………………………………………………………………………..
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………………………………....
(czytelny podpis wychowawcy klasy)

Załącznik nr 3                                                                                     .............................. dn. ……………....

                                  Szkolna Komisja
                                                                             ds. Stypendiów Sportowo – Artystycznych 

                                                        przy Szkole Podstawowej nr 3 
                                         im gen. F. Kleeberga 

                                                                                        we Włodawie

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne

Na podstawie artykułu 90 g  ust. 6 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz.  2156  ze  zm.)  wnioskuję  o  przyznanie  stypendium  za  szczególne  osiągnięcia  artystyczne.
  
Imię i nazwisko ucznia : ……………………………………………………………….…

Klasa ……………….. 

Uzasadnienie wniosku

W roku szkolnym ……………………… uczeń/uczennica uzyskał(a) następujące wyniki:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….......................

........................................

………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………...

Załączniki:

1. ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………..

6. ……………………………………………………………………………..
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………………………………....
(czytelny podpis wychowawcy klasy)

Załącznik nr 4                                                                              ..............................dn. …………………....

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SZKOLNEJ KOMISJI DS. STYPENDIÓW 
SPORTOWO – ARTYSTYCZNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. GEN. F. KLEEBERGA WE WŁODAWIE 

Komisja w składzie: 

przewodniczący: ….....................................................

członkowie:        ….....................................................

                                  …......................................................

                     
po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe
lub artystyczne,  zgodnie  z  zapisami  Regulaminu przyznawania  stypendium za  szczególne  osiągnięcia
sportowe  i  artystyczne  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  we  Włodawie,  pozytywnie  opiniuje  wnioski
i proponuje przyznać stypendia następującym uczniom:

I. za szczególne osiągnięcia sportowe:

1. ............................................... klasa ..................
2. ............................................... klasa ..................
3. ............................................... klasa ..................
4. ............................................... klasa ..................
5. ............................................... klasa ..................

II. za szczególne osiągnięcia artystyczne:

1. ............................................... klasa ..................
2. ............................................... klasa ..................
3. ............................................... klasa ..................
4. ............................................... klasa ..................
5. ............................................... klasa ..................

                                                                                                                            Podpisy członków Komisji:

                                                                                                                             ......................................
                                                                                                                             ......................................
                                                                                                                             ......................................
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Załącznik nr 5                                                                             .............................. dn. …………………....

PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Na podstawie artykułu 90 g  ust. 6 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2156 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji ds. Stypendiów Sportowo – Artystycznych,
przyznaję  stypendium  za  szczególne  osiągnięcia  sportowe  uczniowi/uczennicy  klasy  ...........   Szkoły
Podstawowej nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie:

Imię i nazwisko ucznia / uczennicy:     ...........................................................................

Uczeń  /  uczennica  otrzymuje  stypendium  /  nagrodę  rzeczową  w  wysokości  ………………………..

(słownie:.........................................................................................),  które/a  zostanie  wypłacone /  zostanie

wydana  w sekretariacie  /  księgowości  szkoły  lub  po  złożeniu  wniosku przelane  na  konto  rodzica   /

prawnego opiekuna.

                                                                                                               .....................................

(podpis Dyrektora)

Do wiadomości:

1…………………………………..

2. Księgowość 

3. Aa.
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Załącznik nr 6                                                                              ..............................dn. …………………....
                                          

  

PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Na podstawie artykułu 90 g  ust. 6 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2156 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji ds. Stypendiów Sportowo – Artystycznych,
przyznaję stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne   uczniowi/uczennicy klasy ...........  Szkoły
Podstawowej nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie:

Imię i nazwisko ucznia / uczennicy:     ...........................................................................

Uczeń  /  uczennica  otrzymuje  stypendium  /  nagrodę  rzeczową  w  wysokości  ………………………..

(słownie:.........................................................................................),  które/a  zostanie  wypłacone /  zostanie

wydana  w sekretariacie  /  księgowości  szkoły  lub  po  złożeniu  wniosku przelane  na  konto  rodzica   /

prawnego opiekuna.

                                                                                                              .....................................

(podpis Dyrektora)

Do wiadomości:

1…………………………………..

2. Księgowość 

3. Aa.
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Załącznik nr 7             

                             ..........................................................

                                miejscowość, data

........................................................................

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

........................................................................

……………………………………………….

(adres zamieszkania)

Proszę o przekazanie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(rodzaj świadczenia)

na rachunek bankowy o numerze:

......................................................................................................................................................

....................................................................

        (podpis rodzica, prawnego opiekuna)
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