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REGULAMIN  PRZYZNAWANIA 

STYPENDIUM  MOTYWACYJNEGO 

ZA  WYNIKI  W  NAUCE   LUB  OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE 

dla ucznia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach 

 

1. Szkolna  Komisja  ds. pomocy  materialnej, po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej i  

samorządu uczniowskiego ustaliła ,że do  otrzymania  stypendium  za  wyniki  w  nauce  

uprawniony  jest  uczeń, który  uzyskał  wysoką  średnią  ocen – co  najmniej  4,75 w semestrze   

poprzedzającym  semestr, w którym  przyznaje  się to  stypendium. 

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

Szkolnej Komisji ds. pomocy  materialnej, która  przekazuje  go  wraz ze   swoją  opinią  

dyrektorowi  szkoły. 

3. Stypendium  można  przyznać  nie  wcześniej  niż  po  ukończeniu  pierwszego  semestru  nauki  

na  II  lub  III  etapie  edukacyjnym. 

4. Stypendium za  wyniki  w  nauce  przyznaje   dyrektor  szkoły, po  pozytywnym  zaopiniowaniu  

przez Szkolną Komisję  ds. pomocy materialnej, w  ramach  środków  przyznanych  na  ten  cel  w  

budżecie  szkoły  przez  organ  prowadzący. Stypendium  wypłacane  jest  raz  w  semestrze. 

5. Wysokość stypendium  jest  uzależniona  od  wysokości  średniej  ocen  i  wynosi: 

ŚREDNIA  OCEN WYSOKOŚĆ  

       STYPENDIUM 

6,00 – 5,51 90%* 

5,50 – 5,01 70%* 

5,00 – 4,75 50%* 

                      *  -  kwoty, o  której  mowa  w  punkcie 8 

6. Stypendium  za  osiągnięcia  sportowe  otrzymują  uczeń  i  uczennica, którzy  zostali  wybrani  

najlepszymi  sportowcami  szkoły  w  danym  semestrze 

( uzyskali  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie  sportowym  na  szczeblu  co  najmniej   

gminnym  reprezentując  szkołę  i  otrzymali  co  najmniej  dobrą  ocenę zachowania ).   

O  stypendium  wnioskuje  nauczyciel   wychowania  fizycznego. 

7. Wysokość  stypendium  za  osiągnięcia  sportowe  wynosi  90%  kwoty, o której  mowa w  

punkcie  8. 

8. Zgodnie  z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty – art. 90g ust. 10 – wysokość  

stypendium  nie  może  być  wyższa  niż  dwukrotność  kwoty  zasiłku  rodzinnego, o której mowa  

w  Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia 7  sierpnia 2015 r. ( Dz. U. z 2015r.poz. 1238) o 

świadczeniach   rodzinnych, tj. :  

•  od 1 listopada   2016 r.  – 124,00 zł   ( 2 x 124,00 zł = 248,00 zł ) 

•  od  1 listopada  2017 r. –  130,00 zł   ( 2 x 130,00 zł = 260,00 zł ) 

               Kwotę stypendium  zaokrągla  się  do  pełnych  złotych. 

http://www.spratowice.edupage.org/

