
REGULAMIN 
      PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
   w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 321 w ZESPOLE
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM w WARSZAWIE 

    
Podstawa prawna :
 art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm. )

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

osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium za  wyniki  w  nauce  może  być  przyznane  uczniowi,  który
uzyskał  lub  przekroczył  wymaganą  średnią  ocen  w  okresie
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium, otrzymał co
najmniej  ocenę  dobrą  zachowania  oraz  był  laureatem  konkursów
przedmiotowych lub brał w nich udział.

3. Stypendium  za  osiągnięcia  sportowe  może  być  przyznane  uczniowi
reprezentującemu  barwy  szkoły,  który  uzyskał  miejsce  medalowe  we
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
m.st. Warszawy w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się
stypendium oraz otrzymał co najmniej ocenę dobrą zachowania.

4. Stypendium za wyniki  w nauce  i  osiągnięcia  sportowe nie  udziela  się
uczniom  klas  I-III  oraz  uczniom  klasy  IV  do  ukończenia  pierwszego
okresu nauki.

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

6. Dyrektor powołuje w szkole komisję stypendialną.

7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe  składa  wychowawca  klasy  do  komisji  stypendialnej,  która
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi.



8. Średnią ocen,  o której  mowa w pkt.  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 o świadczeniach rodzinnych. 

10.Wysokość stypendium  ustala  dyrektor  po  zasięgnięciu  opinii  komisji
stypendialnej  i  rady pedagogicznej  oraz  w  porozumieniu  z  organem
prowadzącym  szkołę w  ramach  środków  przyznanych  na  ten  cel  w
budżecie szkoły.

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której  jest mowa
w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.

12.Z prac nad przyznaniem stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe komisja stypendialna i dyrektor sporządzają protokół.
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