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REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ 
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W OSTR ÓDZIE 

Podstawa prawna: 
1. Art. 90b ust. 1-3, 90 c ust. 3 pkt 1 i 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 

z późn. zm.) 

I. Postanowienia ogólne 

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 
1) stypendium za wyniki w nauce, 
2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, wybitnie 
uzdolnionych w określonej dziedzinie, biorących udział w różnego rodzaju konkursach, 
olimpiadach i zawodach sportowych. 

II. Zasady i warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom nie wcześniej niż po ukończeniu 
pierwszego semestru nauki, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III oraz klasy IV do ukończenia 
pierwszego okresu nauki (za pierwszy semestr). 

3. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń spełniający kryteria przyznawania 
stypendium, na wniosek wychowawcy klasy skierowany do komisji stypendialnej. 

4. Warunkiem przyznania uczniowi stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie przez niego 
średniej ocen 5,40 lub wyższej oraz co najmniej dobrej oceny zachowania w semestrze 
poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. 

5. Maksymalna wysokość stypendium za wyniki w nauce nie może być wyższa niż dwukrotność 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych.
*
 

6. Wysokość otrzymanego stypendium może być zróżnicowana w zależności od średniej ocen 
uzyskanej przez ucznia: 
1) 5,40 – 5,60 – 90 zł, 
2) 5,61 – 5,80 – 110 zł, 
3) 5,81 – 6,00 – 130 zł. 

 

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniom nie wcześniej niż 
po ukończeniu pierwszego semestru nauki, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III. 
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń spełniający kryteria przyznawania 

stypendium, na wniosek wychowawcy klasy skierowany do komisji stypendialnej. 
4. Warunkiem przyznania uczniowi stypendium za osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez niego 

wysokich wyników w indywidualnym i zespołowym współzawodnictwie sportowym na szczeblu 
co najmniej międzyszkolnym. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane tylko 
temu uczniowi, który został przez szkołę zgłoszony, przygotowany i reprezentował ją w 
rywalizacji sportowej określonego szczebla oraz osiągnął co najmniej dobrą ocenę zachowania 
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium i dołączy 
do wniosku kopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie sportowe, (art. 90g 
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ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 256, 
poz.2572, z późn. zm.). 

5. Maksymalna wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe nie może być wyższa niż 
dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych.
*
 

6. Wysokość otrzymanego stypendium może być zróżnicowana w zależności od osiągnięć 
sportowych ucznia na szczeblu: 
1) międzyszkolnym – 30 zł (miejsca I – III), 
2) powiatowym – 50 zł (miejsca I – III), 
3) rejonowym – 90 zł (miejsca I – III), 
4) wojewódzkim – 110 zł (miejsca I – VI), 
5) ogólnopolskim i międzynarodowym – 130 zł (miejsca I – VI). 

7. Dyrektor szkoły każdorazowo określa minimalny szczebel rozgrywek za które przyznawane jest 
stypendium za osiągnięcia sportowe. 

 

IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

1. Komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły. 
2. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor, pedagog szkolny, kierownik świetlicy. 
3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe składa do komisji 

stypendialnej wychowawca klasy na radzie klasyfikacyjnej. 
4. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski w terminie 5 dni po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji. 
5. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół. 
6. Podczas rady podsumowującej Rada Pedagogiczna opiniuje proponowaną przez komisję 

stypendialną listę stypendystów. 
7. Następnie komisja stypendialna przekazuje zaopiniowane wnioski dyrektorowi szkoły, który 

podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 
sportowe. 

8. Stypendium przewidziane w niniejszym regulaminie jest realizowane przez wypłatę należności 
w postaci gotówki przez sekretariat szkoły w okresie do tego uprawniającym. Stypendium odbiera 
rodzic lub prawny opiekun ucznia za pokwitowaniem. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 
podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz w porozumieniu 
z organem prowadzącym szkołę, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten 
cel w budżecie szkoły. 

2. W jednym semestrze uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium. 
3. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria zarówno do otrzymania stypendium za wyniki w nauce 

jak i za osiągnięcia sportowe, przyznaje się stypendium w najwyższej przysługującej mu 
wysokości. 

4. Jeżeli uczeń osiągnął średnią ocen w niższym progu kwotowym, a jest laureatem lub finalistą 
konkursu przedmiotowego organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 
na poziomie co najmniej wojewódzkim, otrzymuje stypendium w maksymalnej wysokości. 

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

 
 
 
 

*od 1 listopada 2015 r. kwota zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wynosi 118 zł. 


