
                                                                                                                    Warszawa, dn. 19.06.2020r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

w Szkole Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w przy ul. Małcużyńskiego 

 

Podstawa prawna  

1. art.90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425  

z późniejszymi zmianami) 

2. art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 

Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami) 

 

§1 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

1. wyniki w nauce 

2. osiągnięcia sportowe. 

§ 2 

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

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki 

2. Uczeń, który spełnia kryteria zawarte w § 4 może otrzymać dwa stypendia niezależne. 

§ 3 

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

na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa nauczyciel wychowania 

fizycznego na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej. 

§ 4 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane  uczniowi, który: 

- dotyczy klas IV-VI 

uzyskał średnią ocen co najmniej 5,50 i co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 

poprzedzającym przyznanie stypendium 

      - dotyczy klas VII, VIII 

uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20 i co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 

poprzedzającym przyznanie stypendium 

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

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej rejonowym oraz co najmniej 

dobrą ocenę zachowania i co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego w okresie 

poprzedzającym przyznanie stypendium 

 

§ 5 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotność 

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

rodzinnych. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo na koniec 

roku szkolnego. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły w ramach 

środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący szkołę.   


