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Załącznik do zarządzenia nr 18/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14  

im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
w Nowym Sączu z dnia 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania stypendium  
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  

 

 

 

 

Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce  

lub za osiągnięcia sportowe 

w Szkole Podstawowej nr 14  

im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

  

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 

r., poz. 322).  

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 

2017 r., poz.1658).  

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym 

Sączu. 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Uczniom udziela się stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust.1, jest formą indywidualnego wyróżnienia ucznia za 

uzyskanie przez niego wysokiej średniej ocen w nauce oraz wysokich wyników we 

współzawodnictwie sportowym. 
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§2. 

Zasady udzielania stypendium 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się stypendium. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co 

najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się 

stypendium. 

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać 

się nie wcześniej niż po ukończeniu klasy IV, z zastrzeżeniem §2. 

 

§ 3. 

1. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I–III oraz uczniom klasy IV –do 

ukończenia pierwszego okresu nauki. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I–III. 

 

§ 4. 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w roku. 

2. 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 

2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

§ 5. 

1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i 

opinii rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzący 

2.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

  

§ 6. 

1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, zwaną dalej komisją i wyznacza jej 

przewodniczącego. 
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2. Do zadań komisji należy w szczególności: 

1) przyjmowanie wniosków o udzielenie stypendium za wyniki nauce lub za osiągnięcia 

sportowe od wychowawców klas, 

2) wydawanie opinii w sprawie wysokości stypendium, o której mowa w § 4. 

3.  Komisja, po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych wniosków, przekazuje je dyrektorowi 

szkoły wraz ze swoją opinią w sprawie spełnienia/niespełnienia przez ucznia warunków 

określonych w niniejszym regulaminie. Wzór decyzji komisji stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Z zebrania komisji sporządza się protokół. 

  

§ 7. 

Tryb udzielania stypendium 

 

1. Wniosek o udzielenie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa do 

komisji stypendialnej wychowawca klasy, z tym, że ucznia do przyznania stypendium za 

osiągnięcia sportowe wyznacza nauczyciel wychowania fizycznego lub kierownik sekcji 

sportowej, gdy uczeń uprawia określoną dyscyplinę sportu w ramach klubu sportowego, w 

terminie 14 dni od dnia zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który: 

1) uzyskał wysokie wyniki w indywidualnym lub zespołowym współzawodnictwie sportowym, 

zajmując co najmniej: 

a) trzykrotnie I miejsce w zawodach na szczeblu powiatu, 

b)  I–III miejsce w zawodach rejonowych, 

c)  I–III miejsce na szczeblu wojewódzkim, 

d)  I–X miejsce na szczeblu ogólnopolskim; 

2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się stypendium. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do Regulaminu. 

 

§ 8. 

1. W przypadku, gdy wysokość łącznej kwoty na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce 

przewyższałaby wysokość środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący w planie 

finansowym szkoły, o przyznaniu stypendium decyduje w kolejności: najwyższa średnia ocen, 

najwyższa ocena zachowania oraz inne osiągnięcia ucznia w nauce. 

2. W przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe o przyznaniu 

stypendium decydują w kolejności: osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim, 

wojewódzkim, powiatowym, wyższa średnia ocen, wyższa ocena zachowania. 
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§ 9. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Informacji o uczniach, który uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe, udziela dyrektor szkoły. 

2. Decyzja o udzieleniu przez dyrektora szkoły stypendium ma formę pisemną. Jej wzór stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3.  W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor szkoły 
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Załącznik nr 1  

Wniosek 

do szkolnej komisji stypendialnej 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

  

Wychowawca klasy ……………….zwraca się z prośbą o przyznanie stypendium za wyniki w nauce  

dla ucznia …………………………………………………………………………… 

   

Uzasadnienie: 

ocena klasyfikacyjna z zachowania: ………………………………………………. 

średnia ocen klasyfikacyjnych ucznia wynosi: ………………………………… 

    

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

 (miejscowość, data)                                                                                                                   ( podpis wychowawcy)   

  

Opinia Komisji Stypendialnej  

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

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

Podpisy członków Komisji: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………..  

Decyzja Dyrektora Szkoły  

Działając na podstawie szkolnego regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej przyznaję/nie przyznaję…………………………………………………………. 

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

Stypendium przyznano za okres …………………………………………………………………………. 

  

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

(miejscowość, data)                                                                                                            ( podpis dyrektora) 
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Załącznik nr 2 

  

Nowy Sącz, dnia ………………………….. 

  

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

  

Komisja w składzie:  

Przewodniczący:  

Członkowie:    

po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium za wyniki   w nauce oraz za szczególne 

osiągnięcia sportowe, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za 

szczególne osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 

Nowym Sączu, proponuje i pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów następującym uczniom: 

 

 za wyniki w nauce: 

1. ............................................... klasa .................. 

2. ............................................... klasa .................. 

3. ............................................... klasa .................. 

4. ............................................... klasa .................. 

5. ............................................... klasa .................. 

  

za szczególne osiągnięcia sportowe: 

1.  .................................................... klasa .................. 

2.  ...............................................…..klasa .................. 

  

Podpisy Komisji: 

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

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

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

...................................... 
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Załącznik nr 3 

 

Nowy Sącz, dnia ………………………….. 

 

 

PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

  

Zgodnie z treścią art. 90g ust.11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481, 1818 i 2197), po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, 

   

PRZYZNAJĘ STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

   

uczniowi/uczennicy klasy ............    

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

  

  

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

  

w wysokości ............... (słownie:.........................................................................................) 

 

   

Uczeń/uczennica uzyskał/a średnią ocen ............................... 

Uczeń/uczennica uzyskał/a ocenę z zachowania ……........... 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis Dyrektora) 

Do wiadomości: 

1……………………………………….. 

2. Księgowość SP14 w Nowym Sączu 

3. A/a 
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Załącznik nr 4    

 

Nowy Sącz, dnia ………………………….. 

   

PRZYZNANIE STYPENDIUM  

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

  

Zgodnie z treścią art. 90g ust.11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1481, 1818 i 2197), po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej,  

   

PRZYZNAJĘ STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

  

 uczniowi/uczennicy klasy ............   

 

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

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

  

w wysokości ..............  (słownie:.................................................................................................) 

   

Uczeń/uczennica osiągnął/osiągnęła następujące wyniki: 

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

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

Uczeń/uczennica uzyskał/a ocenę z zachowania ……………........... 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis Dyrektora) 

 

Do wiadomości: 

1………………………………………... 

2. Księgowość SP14 w Nowym Sączu 

3. A/a 


