
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572  

z pózn. zm.)  

 Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego" 

 

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

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  

w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.  

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał medalowe miejsca 

we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.  

4. Stypendium może być przyznane także uczniowi, którego średnia ocen nie spełnia podanego  w pkt. 2 

warunku a uczeń uzyskał wysokie miejsca w konkursie przedmiotowym na szczeblu co najmniej 

miejskim.  

5. 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.  

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

7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  wychowawca klasy 

składa do komisji stypendialnej. Wzór wniosku jest załącznikiem do regulaminu.  

8. Ustala się następujące terminy składania wniosków:  

a) za I semestr do końca marca  

b) za drugi semestr do końca września.  

9. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. Kadencja komisji trwa 3 lata.  

Z posiedzeń komisji sporządza się protokół. 

10.  Komisja stypendialna po rozpatrzeniu i weryfikacji wszystkich wniosków przekazuje  dyrektorowi 

szkoły propozycję przyznania stypendiów wraz ze swoją opinią.  

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.  

12. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady 

pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

13. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje dyrektor szkoły.  

14. Decyzja dyrektora szkoły jest nieodwołalna.        

        

        ............................................  

          podpis dyrektora  

Ewaluowano: 7.02.2020 K. Pisula, K. Szałas, E. Domaradzka 
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WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe 

ucznia w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ..................................................................................  

2.Klasa ...............................................................................................................  

3.Wychowawca ..................................................................................................  

4.Średnia ocen za I/II semestr..........................................................................  

5.Ocena zachowania ............................................................................................  

6.Opinia wychowawcy  

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................... ...........................

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................. ......................................................

..................................................................................................................................................... 

7.Decyzja komisji stypendialnej (przyznaje/nie przyznaje stypendium w kwocie)  

..................................................................................................................................................... 

8.Opinia komisji stypendialnej:  

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................ ............................ 

 

Podpisy członków komisji stypendialnej  

...............................................................................  

........................................ ....................................  

..............................................................................  

9.Decyzja Dyrektora Szkoły:  

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

    

 

 

         

         (pieczęć i podpis dyrektora)  


