
Załącznik  nr 1 do Uchwały nr 02/05/2020/21 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej z dnia 23 marca 2021 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW
 ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej. 

Podstawa prawna: Art. 90 g. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)

Zasady ogólne
§ 1

1. Stypendia udzielane są ze środków budżetu Gminy Lipnica Wielka, przewidzianych w 
rocznym planie finansowym Szkoły.

2. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej  nr 1 im. 
Świętej Królowej Jadwigi w  Lipnicy Wielkiej.

3. Przez ucznia rozumie się osoby uczęszczające do szkoły podstawowej, tj. uczniowie klas IV- 
VIII.

§ 2

Udzielanie stypendiów ma na celu motywowanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w 
nauce lub osiągnięcia sportowe.

§ 3

Stypendia przyznaje Dyrektor na wniosek Komisji Stypendialnej.

§ 4

1.Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor.

2. Komisja spotyka się dwa razy w roku – po posiedzeniu śródrocznej rady klasyfikacyjnej i 
po zakończeniu roku szkolnego.

§ 5

Komisję powołuje się na okres 1 roku szkolnego.

Skład Komisji:

 Wychowawcy klas 4-8 Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w  
Lipnicy Wielkiej

§ 6

Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Z posiedzeń Komisji sporządza się 
protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.  

§ 7



1. Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium oraz wnioskuje do Dyrektora o 
przyznanie stypendium.

2. Stypendium przyznaje Dyrektor – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach 
przeznaczonych na ten cel środków zapewnionych przez organ prowadzący na dany rok 
budżetowy.

3. Wysokość środków powinna być uzależniona od liczby uczniów w danej szkole.
4. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej 2-krotność kwoty określonej 

ustawą o świadczeniach rodzinnych przewidzianych na dany rok.
5. Wysokość stypendium ustala się według następujących średnich ocen po klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej:

L.p. Średnia ocen Osiągniecia sportowe Kwota stypendium
1 4,75 – 4,90 I miejsce w zawodach gminnych, I – 

III miejsce w zawodach rejonowych
80 zł

2 4,91 – 5,05 I – III miejsce w zawodach 
powiatowych

90 zł

3 5,06 i wyżej I – III miejsce w zawodach 
wojewódzkich

100 zł

§ 8

Postanowienia końcowe:

 Uczniom klas VIII stypendium przyznaje się  tylko po klasyfikacji śródrocznej.
 Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

uczniom, którzy w poprzednim okresie uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania i
średnią (4,75) z przedmiotów obowiązkowych oraz udokumentowane osiągnięcia sportowe co
najmniej na szczeblu międzyszkolnym.

 Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora.
 Decyzja dyrektora o przyznaniu stypendium jest ostateczna.


