
Regulamin 
przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie udziela wsparcia finansowego swoim 
uczniom w ramach przyznanych środków przez organ prowadzący. 

2. Szkoła przyznaje stypendium zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego i na 
podstawie UoSO z dnia 7 września 1991 art.90 g.( (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 
1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz Ustawy o oświadczeniach 
rodzinnych z 28 listopada 2003 – art. 6 ust. 2 pkt. 2. (Dz.U. z 2006 nr 139 
poz.992 z póź. zmianami). 

3. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
4. 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. 

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

6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 
7. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego może składać rodzic lub 

opiekun prawny ucznia do wychowawcy. 
8. Wychowawca uzasadnia wniosek i składa w sekretariacie szkoły. 
9. Wnioski mogą spływać w terminach: 

1) do 1 tygodnia po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej śródrocznej; 
2) do 5 dni po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej rocznej. 

10.Wnioski złożone po upływie ww. terminów nie będą rozpatrywane. 
11.Wnioski weryfikuje komisja stypendialna. 
12. Decyzje komisji stypendialnej zapadają większością głosów, a w przypadku 

równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego komisji stypendialnej. 
§ 2. 

KOMISJA STYPENDIALNA 
 

1. W skład komisji wchodzą: 
1) przewodniczący – wicedyrektor szkoły; 
2) członkowie: 
a) nauczyciel j. polskiego, 
b) nauczyciel matematyki / przyrody, 
c) nauczyciel wychowania fizycznego. 

2. Skład komisji może ulec zmianie w razie urlopowania członka komisji. Na    
   miejsce nieobecnego członka dyrektor szkoły powołuje nauczyciela o tej  
   samej specjalności. 

3. Obrady komisji są protokołowane przez protokolanta wybranego spośród jej   
    członków. 

§ 3. 
KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

 

1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie od klasy IV, którzy: 
1) uzyskali wysoką średnią ocen i wzorowe zachowanie w semestrze 
poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium; 
2) uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na 
szczeblu co najmniej międzyszkolnym. 

2. Średnią ocen, której mowa w ust.1.pkt.1, uchwala rada pedagogiczna na 
posiedzeniu dotyczącym klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 
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3. Wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, którym mowa w ust.1.pkt.2, 
precyzuje komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

§ 4. 

TRYB ODWOŁAWCZY 
 

1. Wnioskodawca może wnieść odwołanie od decyzji komisji w terminie 7 dni 
roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium. 

2. Pisemne odwołanie wnioskodawca składa w sekretariacie szkoły. 
3. Ponownej weryfikacji wniosku dokonuje dyrektor szkoły i podejmuje 

decyzję ostateczną. 
4. Dyrektor szkoły powiadamia wnioskodawcę o swojej decyzji pisemnie w terminie 

7 dni roboczych od wpłynięcia odwołania. 
 

§ 5. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Stypendium naukowe jest przyznawane 2 razy w roku, po posiedzeniu 
klasyfikacyjnym: 
1) śródrocznym; 
2) rocznym. 

2. Uczniowi może być przyznane stypendium co roku, 2 razy w roku szkolnym. 
3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 

szkoły, po analizie propozycji komisji stypendialnej, w ramach środków 
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 
kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość 
stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej. 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz 
w półroczu. 

6. Rodzica lub opiekuna prawnego powiadamia się pisemnie o decyzji dyrektora. 
7. W razie niespełnienia wymienionych w §3 kryteriów przyznawania 

stypendium, komisja ma prawo uwzględnić osiągnięcia uczniów na niższym 
szczeblu, w celu wykorzystania przyznanych funduszy. 

8. Do kompetencji komisji należy również prawo do wnioskowania o nieprzyznawanie 
kolejnego stypendium uczniowi, który po jego otrzymaniu w rażący sposób zaniedbał 
obowiązki ucznia. 

9. Komisja zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie przed 
śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej każdego roku lub 
w razie odgórnych rozporządzeń. 

10. Zmiany dokonywane są w formie aneksów, po czym następuje ujednolicenie 
tekstu. Zmiany uchwala rada pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu. 

 

 
Ujednolicony tekst Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. 
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