
REGULAMIN 

 PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA 

SPORTOWE 

DLA UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA  W CZELADZI 

 

Podstawa prawna:  

 ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.)  

 

§ 1 Przepisy ogólne 

1. Regulamin przyznawania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

wprowadza się w celu wspierania edukacji uczniów zdolnych i motywowanie ich do uzyskiwania 

coraz wyższych wyników w nauce oraz rozwoju ich predyspozycji, zainteresowań i osiągnięć              

w sporcie.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 a) stypendium- należy rozumieć stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w 

sporcie;  

b) rodzicach- należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;  

c) proponowanej średniej ocen- należy rozumieć proponowaną średnią ocen (suma ocen z 

przedmiotów obowiązujących w danej klasie podzielona przez ich ilość) uzyskaną za półrocze 

poprzedzające przyznanie stypendium; 

 d) uczniu- należy rozumieć ucznia uczęszczającego do klas IV, V, VI, VII lub VIII szkoły 

podstawowej;  

e) komisji- należy rozumieć Szkolną Komisję Stypendialną.  

3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest świadczeniem pomocy materialnej o 

charakterze motywacyjnym, wspierającym edukację uczniów zdolnych.  

4. Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej. Stypendium nie udziela się również uczniom klasy IV szkoły podstawowej za pierwsze 

półrocze nauki. 

5. Środki finansowe przeznaczone na stypendia dla uczniów zapewnione są przez organ prowadzący w 

planie finansowym szkoły. 

§ 2 Zakres prac Szkolnej Komisji Stypendialnej 

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną w składzie: 



- wicedyrektor szkoły – przewodniczący 

- pedagog szkolny 

- dwóch przedstawicieli nauczycieli klas IV-VIII.  

2. Szkolna Komisja Stypendialna opiniuje wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe i przekazuje je dyrektorowi szkoły.  

3. Szkolna Komisja Stypendialna odbywa dwa posiedzenia w roku szkolnym.  

4. Z posiedzeń Szkolnej Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. 

§ 3 Kryteria przyznawania stypendium 

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

następujące kryteria w okresie poprzedzającym okres, w jakim przyznaje się to stypendium: 

a) proponowana średnia ocen co najmniej 5,0 

b) wzorowa ocena z zachowania 

c) przynajmniej 1 z 3 działań: 

 wybitne osiągnięcia w konkursach 

 godne reprezentowanie szkoły w imprezach i uroczystościach pozaszkolnych i miejskich 

 aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi spełniającemu następujące 

kryteria: 

a) proponowana średnia ocen co najmniej 4,75 

b) bardzo dobra ocena z zachowania 

c) wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.  

3. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe. W 

przypadku sytuacji, gdzie uczeń posiada osiągnięcia sportowe i naukowe, Szkolna Komisja 

Stypendialna bierze pod uwagę sytuację korzystniejszą dla ucznia. 

4. Zarówno stypendium za wyniki w nauce, jak i stypendium za osiągnięcia sportowe podlegają 

weryfikacji według klucza punktowego:  

A. Stypendium za wyniki w nauce  

a) proponowana średnia ocen za I półrocze / proponowana średnia ocen końcoworocznych:  

6.0 – 60 pkt.  

5.9 – 59 pkt. 

5.8 – 58 pkt. 

5.7 – 57 pkt. itd.  



b) oceny cząstkowe z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, historia, przyroda / 

biologia, fizyka, chemia, geografia muszą być równe lub wyższe ocenie dobrej.  

c) udział w innej działalności naukowej (konkursy wiedzy, olimpiady przedmiotowe lub 

wieloprzedmiotowe)  

- etap miejski (konkursy międzyszkolne na terenie miasta)  

1 m-ce – 18 pkt.  

2 m-ce – 16 pkt.  

3 m-ce – 14 pkt.  

wyróżnienie – 12 pkt. 

  - etap powiatowy (konkursy międzyszkolne na terenie powiatu)  

1 m-ce – 25 pkt.  

2 m-ce – 23 pkt.  

3 m-ce – 21 pkt.  

wyróżnienie – 19 pkt.  

- etap regionalny, (konkursy międzyszkolne na terenie regionu) / dekanalny 

1 m-ce – 43 pkt.  

2 m-ce – 41 pkt. 

 3 m-ce – 39 pkt.  

wyróżnienie – 37 pkt.  

 - etap wojewódzki (konkursy Kuratorium Oświaty lub instytucji oświatowych o zasięgu minimum 

wojewódzkim lub ogólnopolskim ) / diecezjalny 

1 m-ce – 60 pkt.  

 2 m-ce – 55 pkt. 

3 m-ce – 50 pkt.  

wyróżnienie – 45 pkt. 

Wojewódzki /Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy 

-etap gminny 

udział w konkursie – 25 pkt. 

zakwalifikowanie się do etapu rejonowego – 35 pkt. 

-etap rejonowy 

udział w konkursie – 40 pkt. 

zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego – 45 pkt. 



-etap wojewódzki / ogólnopolski (np. Kangur Matematyczny) 

-laureat – 60 pkt. 

-finalista – 55 pkt. 

wyróżnienie – 50 pkt. 

 

Konkursy nie poprzedzone etapami: 

1 miejsce – 30 pkt. 

2 miejsce – 28 pkt. 

3 miejsce – 26 pkt. 

wyróżnienie – 24 pkt. 

d) udział w innej działalności artystycznej w szkole lub na forum międzyszkolnym (konkursy 

artystyczne: muzyczne lub plastyczne)  

- etap miejski (konkursy międzyszkolne na terenie miasta)  

1 m-ce – 10 pkt.  

2 m-ce – 8 pkt.  

3 m-ce – 6 pkt.  

wyróżnienie – 5 pkt. 

  - etap powiatowy (konkursy międzyszkolne na terenie powiatu)  

1 m-ce – 15 pkt.  

2 m-ce – 13 pkt.  

3 m-ce – 10 pkt.  

wyróżnienie – 8 pkt.  

- etap regionalny, (konkursy międzyszkolne na terenie regionu) / dekanalny 

1 m-ce – 30 pkt.  

2 m-ce – 28 pkt. 

 3 m-ce – 26 pkt.  

wyróżnienie – 25 pkt.  

 - etap wojewódzki (konkursy Kuratorium Oświaty lub instytucji oświatowych o zasięgu minimum 

wojewódzkim lub ogólnopolskim ) / diecezjalny 

1 m-ce – 50 pkt.  

 2 m-ce – 45 pkt. 

3 m-ce – 40 pkt.  



wyróżnienie – 35 pkt. 

Kwalifikacja do wystawy – 20 pkt. 

 

Konkursy nie poprzedzone etapami: 

1 miejsce – 20 pkt. 

2 miejsce – 18 pkt. 

3 miejsce – 16 pkt. 

wyróżnienie – 14 pkt. 

 Punkty są sumowane w tabeli i na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa. Jeżeli uczeń bierze 

udział w kilku etapach tego samego konkursu komisja przyznaje odpowiednią ilość punków za 

najwyższy szczebel konkursu. 

e) Godne reprezentowanie szkoły w imprezach i uroczystościach pozaszkolnych i miejskich  - 10 pkt. 

f) Aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego – 10 pkt. 

 B. Stypendium za osiągnięcia sportowe 

 a) proponowana średnia ocen za I półrocze / proponowana średnia ocen końcoworocznych  

 6.0 – 60 pkt.  

5.9 – 59 pkt. itd.  

4.75. zaokrąglanie średniej dziesiętnej odbywa się w następujący sposób (wartości pomiędzy 4.75 – 

4.84 dają 4.8, 4,85 – 4.94 dają 4.9 i tak do średniej 6.0) 

 b) udział w zawodach sportowych 

 etap miejski (niezależnie od rodzaju zawodów - premiowane lub nie premiowane awansem oraz 

miejsce w końcowej klasyfikacji w zawodach typu Grand Prix) 

1 miejsce - 7 pkt 

2 miejsce- 6 pkt 

3 miejsce- 5 pkt 

 

etap powiatowy 

1 miejsce - 14 pkt 

2 miejsce- 12 pkt 

3 miejsce- 10 pkt 

 

etap rejonowy 

1 miejsce - 24 pkt 

2 miejsce- 20 pkt 

3 miejsce-  17 pkt 

 

etap wojewódzki 

1 miejsce - 35 pkt 

2 miejsce- 31 pkt 



3 miejsce- 27 pkt 

 

etap ogólnopolski 

1 miejsce - 50 pkt 

2 miejsce-  45 pkt 

3 miejsce-  40 pkt 

 

Punktacja przyznawana jest zarówno za konkurencje indywidualne jak i za konkurencje zespołowe wg 

tego samego klucza punktowego.  

Punkty są sumowane w tabeli i na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa. Jeżeli uczeń bierze 

udział w kilku etapach tego samego konkursu nauczyciel lub komisja przyznaje odpowiednią ilość 

punków za najwyższy szczebel konkursu. 

§ 4 Tryb przyznawania stypendium 

1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku składanego w formie pisemnej według 

jednolitego wzoru wniosku dla wszystkich spełniających kryteria.  

2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy, a za osiągnięcia 

sportowe – wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego. 

 3. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku szkolnym tj. na koniec roku szkolnego  - 

maj/czerwiec i pod koniec I półrocza – grudzień. W obu terminach stypendia te mogą otrzymać 

uczniowie klas V-VIII a na koniec roku szkolnego również uczniowie klasy IV.  

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:  

a) złożenia po terminie,  

b) rezygnacji wnioskodawcy.  

5. Stypendium przyznaje Dyrektor szkoły w ramach środków finansowych przeznaczonych przez 

organ prowadzący.  

 6. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji 

Stypendialnej.  

7.Decyzja Dyrektora szkoły jest nieodwołalna. 

§ 5 Tryb cofnięcia stypendium 

 1. Przyznane stypendium, przed jego wypłaceniem może być cofnięte przez Dyrektora szkoły w 

przypadku nagannego zachowania ucznia. 

 2. W tej sprawie Dyrektor szkoły w porozumieniu ze Szkolną Komisją Stypendialną dokonuje 

ponownej analizy dokumentacji i podejmuje ostateczną decyzję bez prawa odwołania. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin może być nowelizowany przez radę pedagogiczną na jej wniosek  lub wniosek dyrektora 

szkoły. 



 2. Traci moc regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla 

uczniów SP3 uchwalony w 2012 roku.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzenia dyrektora. 


