
REGULAMIN 

przyznawania i przekazywania stypendiów za wyniki w nauce  

uczniom SP nr 5 w Czerwionce - Leszczynach 

 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów.  

Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 

budżecie szkoły lub programów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych 

w ramach stypendium burmistrza, kuratorium lub MEN. 

2. Stypendium otrzymuje 4 uczniów z najwyższą średnią w szkole, tj. dwoje uczniów w 

klasach IV-VI oraz dwoje uczniów w klasach VII-VIII. 

3. Wysokość przyznanego stypendium wynosi 250 zł brutto na ucznia.  

4. Za przyznawanie, przekazywanie stypendiów, rozliczanie otrzymanych środków oraz 

przechowywanie dokumentacji związanej z programem odpowiedzialny jest dyrektor 

szkoły. 

5. Ilekroć w regulaminie mowa jest o szkole – należy przez to rozumieć SP nr 5  

w Czerwionce – Leszczynach. 

6. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w 

ramach środków przyznanych w budżecie przez organ prowadzący szkołę. 

§ 2 

1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole  komisję stypendialną. 

2. W skład szkolnej komisji stypendialnej wchodzą: wicedyrektor szkoły, 

przedstawiciele rady pedagogicznej . Przewodniczącym szkolnej komisji 

stypendialnej jest dyrektor szkoły. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium wraz załącznikami składa wychowawca, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie do dnia 

rocznej konferencji klasyfikacyjnej. 

4. Komisja stypendialna wybiera z nadesłanych przez wychowawców wniosków; 

a) dwoje uczniów z klas IV-VI   z najwyższą średnią ocen  i wzorowym 

zachowaniem, 

b) dwoje uczniów z klas VII- VIII z najwyższą średnią ocen  i wzorowym 

zachowaniem, z zastrzeżeniem, że średnia ocen powinna wynosić co najmniej 5,4 

Jeśli uczniowie klas VII-VIII nie osiągną średniej  ocen 5,4 to pula stypendialna 

przechodzi do puli klas IV-VI. 

 

5. W przypadku równorzędnych średnich ocen u uczniów ubiegających się o 

stypendium  komisja bierze pod uwagę dodatkowo następujące kryterium: 

1) Uzyskanie przez ucznia tytułu  laureata lub finalisty konkursów 

przedmiotowych lub posiadanie osiągnięć w konkursach na szczeblu co 

najmniej wojewódzkim lub powiatowym, 

2) Osiągnięcie przez ucznia wysokich wyników w sporcie, tj.  indywidualne 

sportowe – minimum w finale powiatowym lub wojewódzkim  

6. Komisja po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu   uczniowskiego 



 opiniuje i przekazuje dyrektorowi szkoły protokół z posiedzenia komisji wraz z wykazem 

stypendystów. 

7. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym i zatwierdzeniu listy 

stypendystów dyrektor  podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów.  

  

§ 3 

Dyrektor szkoły: 

1) na koniec roku szkolnego ogłasza listę stypendystów  

2) zawiadamia ubiegających się o przyznaniu stypendium, 

3) ustala formę przekazywania stypendium (gotówka, przelew) 

 

 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 14. 06. 2021 r. 


