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REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO  

ZA WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE,  

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE, ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH  

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

im. JÓZEFA WYBICKIEGO  W RUMI 

§1 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII, którzy są uczniami Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi dłużej niż jeden pełny semestr, spełniający 

jedno z wymagań: 

1. Uzyskali średnią ocen powyżej 5,0 i co najmniej ocenę „bardzo dobre” z zachowania 

za semestr poprzedzający okres, w którym przyznaje się stypendium oraz są 

finalistami/laureatami konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich przedmiotowych, 

ponadwojewódzkich lub regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych. 

2. Reprezentują szkołę, uzyskując znaczące osiągnięcia sportowe na szczeblu 

wojewódzkim lub powiatowym, średnia ich ocen nie jest niższa niż 3,5, a ocena z 

zachowania co najmniej „bardzo dobre”. 

3. Reprezentują szkołę, uzyskując znaczące osiągnięcia artystyczne na szczeblu 

wojewódzkim lub powiatowym, średnia ich ocen nie jest niższa niż 3,5, a ocena z 

zachowania co najmniej „bardzo dobre”. 

4. Wykazują się zaangażowaniem społecznym, działają na rzecz innych, średnia ich ocen 

nie jest niższa niż 3,5, a ocena z zachowania co najmniej „bardzo dobre”. 

5. Poza wymaganiami z ust. 1-5, pod uwagę będzie brane aktywne uczestnictwo w życiu 

klasy i szkoły. Osoby ubiegające się o stypendium nie szczędzą czasu na rzecz innych 

i można na nich zawsze polegać. 
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§2 

Stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne, 

zaangażowanie społeczne i działalność na rzecz innych nie udziela się uczniom klas I-III oraz 

uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

§3 

1. Wnioski o przyznanie stypendium wypełnia wychowawca klasy i składa do Komisji 

Stypendialnej. 

2. Komisja Stypendialna przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły. 

3. Dyrektor przyznaje stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia 

artystyczne, zaangażowanie społeczne i działalność na rzecz innych po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie 

szkoły przez organ prowadzący.  

4. Stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe, za osiągnięcia artystyczne, 

za zaangażowanie społeczne i działalność na rzecz innych 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 i Rady Pedagogicznej 

oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

§4 

Stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne lub 

zaangażowanie społeczne i działalność na rzecz innych jest wypłacane raz w półroczu. 

§5 

Od decyzji Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje. 


