
Regulamin  

przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena 

w Radomiu 

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest świadczeniem pomocy 

materialnej o charakterze motywacyjnym. 

 

§1 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

1. wyniki w nauce 

2. osiągnięcia sportowe 

§2 

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

a) za pierwszy okres nauki  5,0-5,49 - 80% 

5,5-6,0- 100%    

b) za rok szkolny -   5,0-5,49 - 80% 

5,5-6,0- 100% 

ustalonej kwoty zgodnie z §7 zwanej dalej wysokością stypendium oraz co najmniej bardzo 

dobrą cenę z zachowania. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły, który osiągnął: 
a) średnią ocen nie niższą niż 4.50 co najmniej dobrą ocenę zachowania, ale jego udział  

i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty 

(laureat lub finalista)  

b) wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów. 

§3 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi: 

a) który reprezentuje szkołę i zajął indywidualne miejsce 1-3 w rozgrywkach sportowych  

w ramach Radomskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkolnej, otrzymuje wtedy 75% 

wysokości stypendium; 

b) z drużyny, która reprezentuje szkołę i zajęła miejsce 1-3 w rozgrywkach sportowych w 

ramach 

Radomskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkolnej, otrzymuje wtedy 75% wysokości 

stypendium; 

c) który indywidualnie reprezentuje szkołę i wywalczył awans do Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej, otrzymuje wtedy 100% wysokości stypendium; 

d) z drużyny, która reprezentuje szkołę i wywalczyła awans do Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej oraz ma co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje wtedy 

100% wysokości stypendium. 

e) który zdobył medalowe miejsce w zawodach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim 

oraz ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje wtedy 100% wysokości 

stypendium. 

§4 

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz 

uczniowi  klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

 

§5 

Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 



 

§6 

Dyrektor powołuje w szkole komisję stypendialną. 
 

§7 

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

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

§8 

Średnią ocen, o której mowa w § 2 ust. 1,2 ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

 

§9 

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 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii  komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu  

z organem prowadzącym szkołę. 
§10 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

wychowawca klasy składa do szkolnej komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz  

z opinią dyrektorowi szkoły. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

§11  

Stypendium za, wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane po klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej. 

§12 

Stypendium wypłacane jest rodzicowi/prawnemu opiekunowi na podstawie dowodu 

tożsamości w wyznaczonym przez dyrektor szkoły terminie lub na wskazane przez niego konto. 

 

§13 

Nie udziela się jednocześnie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe temu 

samemu uczniowi. 

§14 

Jeżeli uczniowi przysługuje stypendium naukowe i stypendium za osiągnięcia sportowe, 

otrzymuje 100% przyznanej kwoty. 

§15 

Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez radę pedagogiczną na wniosek 

szkolnej komisji stypendialnej po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły i samorząd 

uczniowski. 

 

 §16 

1. Traci moc Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena  

w Radomiu z dnia 15 czerwca 2008 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2022 r. 

 


