
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

lub osiągnięcia sportowe uczniom 

w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

w Tomaszowie Mazowieckim 

§ 1 

Cel przyznawania stypendium 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest 

świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym oraz formą 

nagrody promującej przymioty ambitnej pracy, rozwijania uzdolnień oraz 

talentów, przyznawanym przez Dyrektora Zespołu. 

§ 2 

Tryb przyznawania stypendium 

1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego okresu 

nauki w klasach cztery - osiem szkoły podstawowej. 

2. Ilość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i ich 

wysokość określa komisja stypendialna, powołana przez Dyrektora 

Zespołu. 

3. W skład Szkolnej Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) Wicedyrektor - przewodniczący Komisji  

2) członkowie: 

- przedstawiciel zespołu przedmiotowego języka polskiego 

- przedstawiciel zespołu przedmiotowego matematyki 

- przedstawiciel zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego - 

pedagog szkolny 

4. Osobowy skład Szkolnej Komisji Stypendialnej, powołany jest 

każdorazowo przez Dyrektora Zespołu przed jej posiedzeniem. 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane 

jednorazowo raz w okresie. 

6. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje 

Dyrektor Zespołu w ramach środków przewidzianych na ten cel w 

budżecie szkoły przez organ prowadzący placówkę, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 



§ 3 

Kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń Szkoły Podstawowej 

nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, który: 

1) osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnią ocen) na koniec okresu 

poprzedzającego okres, w którym ma być przyznane stypendium 

2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania; 

2. Średnia ocen liczona jest ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych realizowanych w danym okresie. 

3. Jeśli uczeń uczęszczał na religię lub etykę, do średniej wlicza się również 

ocenę z tych zajęć. Jeśli uczeń uczęszczał na religię i etykę, do średniej 

wlicza się obie oceny. 

4. Wysokość średniej ocen, o której mowa w ust.1 pkt.1, ustala komisja 

stypendialna po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu 

uczniowskiego osobno dla klas 4-6 i dla klas 7-8 

5. Dyrektor Zespołu może w miarę posiadanych środków przyznać 

stypendium za wyniki w nauce uczniowi, który jest finalistą lub laureatem 

konkursu przedmiotowego/tematycznego ogłoszonego przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty i osiągnął średnią minimum 4,75 i co najmniej dobrą 

ocenę z zachowania. 

§ 4 

Kryteria przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może uzyskać uczeń Szkoły 

Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, 

który: 

1) uzyskał przynajmniej dobrą ocenę zachowania; 

2) otrzymał ocenę celującą z wychowania fizycznego na koniec okres 

poprzedzającego okres, w którym ma być przyznane stypendium. 

3) reprezentował Szkołę w zawodach sportowych od szczebla 

miejskiego. 

4) uzyskał wysoką ilość punktów ustaloną zgodnie z ust.2. 

5) ilość punktów o której mowa w pkt. 4 ustala komisja stypendialna 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu 

uczniowskiego. 

2. Wynik ucznia tj. ilość punktów we współzawodnictwie sportowym ustala 

zespół nauczycieli wychowania fizycznego sumując śródroczne lub 

roczne osiągnięcia sportowe ucznia wyrażone w punktach, zgodnie z 



tabelą „Osiągnięcia sportowe”, stanowiącą załącznik nr 3, z dyscyplin 

sportowych ujętych w Szkolnym Kalendarzu Imprez Sportowych 

organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. 

3. Szkolny Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany jest na początku 

każdego roku szkolnego na podstawie Miejskiego i Powiatowego 

Kalendarza Imprez Sportowych. 

4. Jeżeli uczeń bierze udział w kilku konkurencjach w jednych zawodach            

z danej dyscypliny, punkty przyznawane są jeden raz, za najlepszy wynik 

zawodów jednej konkurencji (nie w każdej). 

5. W zawodach wieloetapowych (miejskie, powiatowe, rejonowe, 

wojewódzkie) punkty przyznawane są jeden raz za najwyższy etap. Nie 

powiela się sukcesów uzyskanych w tej samej konkurencji dyscypliny 

sportu na różnych szczeblach. 

6. Szkolny Kalendarz Imprez Sportowych jest załącznikiem do protokołu 

Szkolnej Komisji Stypendialnej. 

§ 5 

Składanie wniosków o stypendium 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy 

kieruje do powołanej przez Dyrektora Zespołu komisji stypendialnej, 

która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Zespołu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe nauczyciel 

wychowania fizycznego, uczący danego ucznia kieruje do powołanej 

przez Dyrektora Zespołu komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek 

wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Zespołu. 

3. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

§ 6 

Wysokość przyznawanych stypendiów 

Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustala 

Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej oraz Rady 

Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z 

zachowaniem wymogu, że nie może ona przekroczyć dwukrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku o 

świadczeniach rodzinnych. 

 

 

 



 

§ 7 

Sposób wypłaty stypendiów 

Stypendium przyznane za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca 

się jednorazowo w okresie następującym po okresie, w którym uczeń spełnił 

warunki określone w § 3 lub § 4 . 

§ 8 

Wejście w życie regulaminu 

Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia przez Dyrektora 

Zespołu. 

Dyrektor Zespołu  



Załącznik nr 1 

Tomaszów Mazowiecki, ......................................... 

( data ) 

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

(imię i nazwisko) 

Wychowawca klasy .................... 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

w Tomaszowie Mazowieckim 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

Na podstawie art. 90g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1915) wnioskuję 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia: 

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

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

Imiona rodziców ............................................................................. 

Adres zamieszkania: ulica......................................................... nr domu ............ 

nr mieszkania ............ 

kod pocztowy .... -....  miejscowość ........................................ 

W .............okresie roku szk. ......................... uczeń klasy ................................ 

(wskazać okres uprawniający do stypendium) uzyskał średnią ocen za wyniki 

w nauce ............... i ocenę .................................................... z zachowania. 

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych/tematycznych ogłoszonych 

przez Łódzkiego Kuratora Oświaty: .................................................................. 

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

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

    (podpis wychowawcy klasy) 
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Opinia Komisji Stypendialnej 

Komisja stypendialna wyraża pozytywną/negatywną* opinię dotyczącą 

przyznania ……………………………................................ stypendium 

za wyniki w nauce w kwocie…………………….. 

Tomaszów Mazowiecki, ................ 

Podpisy członków komisji: 

Przewodniczący: .................................................. 

Członkowie komisji: .................................................. 

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

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

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

Decyzja dyrektora Zespołu 

Dyrektor Zespołu postanawia przyznać/nie przyznać*  stypendium za wyniki w 

nauce. 

 

 

Tomaszów Mazowiecki, .................... 

*Niepotrzebne skreślić. 

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

Podpis dyrektora Zespołu 
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Załącznik nr 2 

Tomaszów Mazowiecki, ......................................... 

( data ) 

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

(imię i nazwisko) 

Wychowawca klasy .................... 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

w Tomaszowie Mazowieckim 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

Na podstawie art. 90g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1915 ze zm.) wnioskuję 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia: 

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

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

Imiona rodziców ............................................................................. 

Adres zamieszkania: ulica......................................................... nr domu ............ 

nr mieszkania ............ kod pocztowy .... -....  miejscowość 

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

W .......... okresie roku szk. .......... uczeń klasy .......  uzyskał ......... punktów 

za wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz ocenę 

........................................ z zachowania 

Nazwa zawodów zgodnie ze Szkolnym 
Kalendarzem Imprez Sportowych 

Organizator 
Zajęte miejsce 
(ind/zesp.) 

Liczba 

punktów 

    

    

    



    

    

    

    

 

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

(podpis nauczyciela wychowania fizycznego) 

Opinia Komisji Stypendialnej 

Komisja stypendialna wyraża pozytywną/negatywną* opinię dotyczącą 

przyznania ……………………………................................ stypendium 

za osiągnięcia sportowe w kwocie…………………….. 

Tomaszów Mazowiecki, ................ 

Podpisy członków komisji: 

Przewodniczący: .................................................. 

Członkowie komisji: .................................................. 

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

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

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

Decyzja dyrektora Zespołu 

Dyrektor Zespołu postanawia przyznać/nie przyznać* stypendium za wyniki w 

nauce. 

 

Tomaszów Mazowiecki, ...................                                ...................................... 

Podpis dyrektora Zespołu 

*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

PUNKTACJA DO STYPENDIUM SPORTOWEGO 

ETAP ZAWODÓW/MIEJSCA 

 

LICZBA PUNKTÓW 

  

III miejsce na etapie miejskim 1 

II miejsce na etapie miejskim 2 

I miejsce na etapie miejskim 3 

III miejsce na etapie powiatowym 4 

II miejsce na etapie powiatowym 5 

I miejsce na etapie powiatowym 6 

udział na etapie rejonowym 7 

III miejsce na etapie rejonowym 8 

II miejsce na etapie rejonowym 9 

I miejsce na etapie rejonowym 10 

Udział w etapie wojewódzkim 11 

III miejsce na etapie wojewódzkim  
 

12 

II miejsce na etapie wojewódzkim  
 

13 

I miejsce na etapie wojewódzkim 14 


