
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W DANKOWICACH 

 
& 1. Uprawnieni do otrzymywania stypendium motywacyjnego 

1. Stypendium motywacyjne może być przyznawane uczniom za wysokie wyniki w nauce, 

szczególne osiągnięcia sportowe, w konkursach przedmiotowych i artystycznych. 

2. Stypendium motywacyjne można przyznać uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez 

niego pierwszego semestru nauki w obecnej szkole. 

3. Stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub w innych konkursach udziela się 

uczniom klas III – VIII. 

 

& 2. Kryteria przyznawania stypendium motywacyjnego 

1. Stypendium motywacyjne może otrzymać uczeń spełniający co najmniej jeden  

z następujących warunków: 

1) uzyskał średnią ocen co najmniej 5, 1 oraz z zachowania co najmniej ocenę bardzo  

    dobrą 

2) został finalistą konkursu przedmiotowego lub artystycznego na szczeblu co najmniej 

     powiatowym 

3) zajął co najmniej trzecie miejsce w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej 

    powiatowym oraz otrzymał z zachowania co najmniej ocenę dobrą 

2. Stypendium motywacyjne wypłacane jest jednorazowo w semestrze. 

3. Stypendium motywacyjne przyznawane jest w kwocie 100 zł. 
4. W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce 

decydują kolejno: 

1) sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach kuratoryjnych na szczeblu powiatowym 

2) wyższa ocena z zachowania 

3) udział w większej liczbie konkursów na szczeblu powiatowym, gminnym i szkolnym 

 

& 3. Procedura przyznawania stypendium motywacyjnego 

1. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą: 

1) wicedyrektor szkoły jako przewodniczący 

2) pedagog szkolny 

3) przedstawiciel wychowawców klas 

2. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego (załącznik nr 1, 2 lub 3) wychowawca 

klasy powinien złożyć Szkolnej Komisji Stypendialnej do 2 dni roboczych po konferencji 

klasyfikacyjnej kończącej I semestr i rok szkolny. 

3. Szkolna Komisja Stypendialna w terminie 3 dni roboczych przekazuje wniosek wraz z opinią 

Dyrektorowi Szkoły. 

4. Stypendium motywacyjne przyznaje Dyrektor Szkoły w ramach środków w budżecie szkoły 

przyznanych na ten cel przez organ prowadzący w terminie do 5 dni. 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium motywacyjnego oraz jego wysokości Dyrektor Szkoły 

wydaje na piśmie. 

6. Stypendium jest wypłacane rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia, któremu zostało ono 

przyznane. 

 

& 4. Zasady pracy Szkolnej Komisji Stypendialnej 

1. Na posiedzeniu komisji przewodniczący przedstawia kandydatów na stypendystów na 

podstawie złożonych wniosków. 

2. Kolejność na liście stypendystów jest ustalana przez członków komisji. 

3. Opinie komisji są prawomocne w przypadku posiadania przez nią quorum, za które uznaje się 

2/3 składu komisji. 

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Szkolnej Komisji Stypendialnej funkcję tę 

sprawuje osoba wskazana przez dyrektora. 

 



& 5. Postanowienia końcowe 

1. Zmian w regulaminie dokonuje Szkolna Komisja Stypendialna, a zatwierdza je Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

2. We wszystkich sprawach nieokreślonych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 

3. Posiedzenia Szkolnej Komisji Stypendialnej są protokołowane., 

4. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia, tj. 29.08.2019 r. 

 


