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Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2016 

Dyrektora Zespołu szkół Nr 79 

im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie 

z dnia 21 marca 2016r. 

 

Regulamin przyznawania stypendium  

za wyniki w nauce (motywacyjnego) i osiągnięcia sportowe uczniom  

Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie 

Podstawa prawna: 

Art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty(Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35 i 64) 

§ 1 

Stypendium za wyniki w nauce w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie przyznawane jest uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełniają 

następujące warunki: 

1. Uzyskają wysoką średnią ocen. 

2.  Otrzymują co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium. 

§ 2 

Stypendium za wyniki w nauce udziela się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego 

okresu(semestru) nauki w danym typie szkoły. 

§ 3 

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. 

§ 4 

Szkolną komisję stypendialną  do spraw stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

powołuje zarządzeniem Dyrektor Szkoły. 

1. W skład Komisji wchodzą: 

 wicedyrektorzy, 

 wychowawcy klas, 

 pedagodzy, 

 psycholog. 

2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy: 

a. zwołanie posiedzenia; 

b. ustalenie średniej ocen; 

c. przekazanie proponowanej opinii w formie protokołu Dyrektorowi Szkoły. 
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3. Posiedzenie komisji stypendialnej są protokołowane. Protokół komisji stypendialnej wraz 

z proponowaną listą uczniów do stypendium przewodniczący komisji przekazuje 

Dyrektorowi Szkoły. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji 

stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność 

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

rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, , po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel 

w budżecie szkoły. 

§ 5 

Tryb przyznawania stypendiów: 

1. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną. 

2. Na miesiąc przed klasyfikacją Komisja Stypendialna zasięga opinii Rady Pedagogicznej 

i Samorządu Uczniowskiego w sprawie średniej ocen oraz maksymalnej i minimalnej 

wysokości stypendiów. 

3. Na dzień przed klasyfikacją wychowawca składa do przewodniczącego Komisji 

Stypendialnej wniosek o udzielenie stypendium uczniowi wraz z opinią 

i uzasadnieniem. 

4. Po zgromadzeniu wniosków przewodniczący Komisji Stypendialnej zwołuje 

posiedzenie Komisji w celu zaopiniowania wniosków złożonych przez wychowawców 

i przekazuje Dyrektorowi Szkoły opinię Komisji w formie protokołu. 

5. Stypendia są przyznawane przez Dyrektora Szkoły. 

§ 6 

Stypendium za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie może być przyznawane uczniom, którzy w danym roku szkolnym 

spełniają następujące warunki: 

1. Uzyskają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym . 

2.  Otrzymują co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium. 

§ 8 

O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po 

ukończeniu pierwszego okresu(semestru) nauki w danym typie szkoły. 
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§ 9 

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

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

§ 10 

Szkolną komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły.  

1. W skład komisji wchodzą: 

- wicedyrektorzy, 

- wychowawcy klas, 

- pedagodzy, 

- psycholog. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do 

komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi 

szkoły. 

4. Stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa 

w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel 

w budżecie szkoły. 

 

 

 

 


