
 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr  1 /2018 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Ruścu  
z dnia 12.01.2018r. 

 

REGULAMIN 
 przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Nadarzyn 
 

Na podstawie art.90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017 r. poz. 2198) 

I. Cel przyznawania stypendium. 
1. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, który może poszczycić się  
     znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub sportowymi. 
2. Stypendium ma na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w       

dziedzinie nauki lub sportu. 
3. Stypendium jest przyznawane w formie gratyfikacji finansowej. 

II.  Założenia ogólne. 

1. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia w okresie poprzedzającym okres,  w 
którym  przyznaje się stypendium.   

2. Stypendium może otrzymać: 
                     a) uczeń klasy czwartej szkoły podstawowej- na koniec roku szkolnego, 
                     b) uczeń klasy piątej do ósmej szkoły podstawowej – po półroczu i na koniec roku       
                     szkolnego, 
                     c) uczniowie gimnazjum – po półroczu i na koniec roku szkolnego, 
                     d) uczniowie liceum ogólnokształcącego – po półroczu i na koniec roku szkolnego. 

III. Zasady przyznawania stypendiów oraz ich wysokość. 

1. Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce musi spełnić następujące  
kryteria: 

a) uzyskać średnią ocen co najmniej 4,9 i co najmniej dobrą ocenę zachowania w 
okresie  poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium oraz 

b) zostać laureatem bądź finalistą olimpiad, konkursów na szczeblu powiatowym,  
wojewódzkim, ogólnopolskim ujętych w rejestrze Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, 

c) wysokość stypendium wynosi jednorazowo 200,00 zł w przypadku osiągnięć  
w olimpiadach, konkursach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim,  
a 150,00 zł w przypadku osiągnięć na szczeblu powiatowym, bierze się pod 
uwagę osiągnięcia ostatnie i najwyższe. 



2. Uczeń ubiegający się o stypendium za osiągnięcia sportowe musi spełnić następujące 
kryteria: 

a) posiada indywidualne wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,  
reprezentując szkołę na szczeblu powiatowym miejsca I-III, zaś na szczeblu 
wojewódzkim   od I do V miejsca lub 

b) w sportowych dyscyplinach drużynowych, reprezentując szkołę jako zawodnik 
drużyny   zajmującej na szczeblu międzypowiatowym lub wojewódzkim miejsca 
od I do III oraz 

c) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania 
d) wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia sportowe wynosi 

jednorazowo  100,00 zł 
e) wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe drużynowe na szczeblu 

wojewódzkim wynosi jednorazowo 100,00 zł, a za osiągnięcia drużynowe na 
szczeblu  
międzypowiatowym wynosi jednorazowo 50,00 zł, bierze się pod uwagę 
osiągnięcia  
ostatnie i najwyższe.  

IV. Tryb przyznawania stypendium 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacone raz w 
okresie. 

2. Wniosek pisemny o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy na posiedzeniu  
rady klasyfikacyjnej kończącej półrocze/rok szkolny. 

3.  Dyrektor powołuje trzyosobową komisję stypendialną, która dokonuje weryfikacji  
wniosków i opiniuje je oraz przedstawia dyrektorowi szkoły. 

4.  Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  
po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej. 

5. Dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia i samego ucznia o przyznaniu  
stypendium. 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Przyznane stypendium przekazane jest na wskazane konto bankowe przez rodziców                   
  lub  pełnoletniego ucznia w formie przelewu. 
 
 

 

 

 

 

 


