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Załącznik   

do zarządzenia  nr 6/2020 

Dyrektora PSP nr 3 w Grodkowie  

z dnia 25 lutego 2020 

 

 

REGULAMIN  
przyznawania stypendium  

za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  im. Józefa Lompy  

w Grodkowie 
 

 

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r. poz. 1481       

z późn. zm.), oraz Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie ustala 

się, co następuje: 

§ 1. 

      Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

1) wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia sportowe. 

§ 2. 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie 

wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w danym roku szkolnym.  

§ 3. 

1.   Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce (załącznik nr1lub załącznik nr1a) 

lub osiągnięcia sportowe (załącznik nr 2 lub załącznik nr 2a) kieruje wychowawca klasy        

do komisji stypendialnej, która po zaopiniowaniu wniosku przekazuje go Dyrektorowi Szkoły. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, powinien być złożony w dniu rady klasyfikacyjnej   

za pierwsze półrocze i na koniec roku.  

§ 4. 

l. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły, który osiągnął: 

1) średnią ocen co najmniej   5,4  oraz   

2) co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń szkoły, który 

zakwalifikował się co najmniej do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, 

olimpiady oraz otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

§ 5. 

l . Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę 

celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę dobrą 

zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne    

i spełnił jeden z warunków: 

1) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim; 

2) brał udział w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy. 
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§ 6. 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo            

za pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego w terminie ustalonym przez GZSiP. 

§7. 

Stypendium za wyniki w szkole lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły,        

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący.  

 

 
Spis załączników: 
Załącznik nr 1 – Wniosek o stypendium za wyniki w nauce (I półrocze); 

Załącznik nr 1a – Wniosek o stypendium za wyniki w nauce (koniec roku szkolnego); 

Załącznik nr 2 – Wniosek o stypendium za osiągnięcia sportowe (I półrocze); 

Załącznik nr 2a – Wniosek o stypendium za osiągnięcia sportowe (koniec roku szkolnego). 


