
 

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe, artystyczne w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej w Bielsku 
 

                                          

§  1 

 

Cel i charakter stypendium 

 

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku uczniów, którzy uzyskują 

wysokie wyniki w nauce oraz wykazują się szczególną aktywnością artystyczną      

i sportową. 

2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 

wykorzystania swoich zdolności. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne  i sportowe jest 

przyznawane raz w roku w czerwcu uczniom klas IV - VI i wręczane podczas 

uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne i sportowe 

jest przyznawane dwa razy w roku – po I półroczu i na koniec roku szkolnego 

uczniom klas VII – VIII. 

4. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w półroczu uczniom klas VII – VIII  

oraz jednorazowo w roku szkolnym w czerwcu uczniom klas IV- VI. 

5. Wysokość stypendium wynosi  

 dla uczniów klas IV –VI  -    100,00zł,  

 dla uczniów klas VII i VIII – 150,00zł. 

 

 

 

§ 2 

 

Warunki przyznania stypendium 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi  

 klas IV-VI, który uzyskał średnią ocen równą 5,0 lub wyższą oraz 

minimum bardzo dobrą ocenę zachowania w roku szkolnym, za który 

przyznaje się stypendium. 

 klas VII-VIII, który uzyskał średnią ocen równą 4,75 lub wyższą oraz 

minimum bardzo dobrą ocenę zachowania za każde półrocze roku 

szkolnego, za które przyznaje się stypendium. 

2. Stypendium artystyczne i sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki w nauce równe  4,0 lub powyżej, minimum bardzo dobrą ocenę 

zachowania oraz uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie artystycznym 

lub sportowym na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim. 

3. Uczeń kandydujący do stypendium powinien ponadto spełnić co najmniej dwa       

z podanych warunków: 

a) jest finalistą konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu 

wojewódzkim; 



 

 

b) wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 

uzyskuje z niej oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów co najmniej 

dobre; 

c) może zaprezentować własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, naukowy, 

techniczny); 

d) uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej; 

e) swoimi osiągnięciami promuje swoje środowisko; 

f) przestrzega wszystkie regulaminy i zasady obowiązujące w szkole. 

4. W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium             

za wyniki w nauce decydują w kolejności: 

a) sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach kuratoryjnych na szczeblu 

co najmniej rejonowym; 

b) wyższa ocena zachowania; 

c) wyższa średnia z przedmiotów wchodzących w skład sprawdzianu; 

d) udział w większej liczbie konkursów na szczeblu powiatowym, rejonowym                  

i szkolnym. 

 

§  3 

 

Zasady zgłaszania kandydatów 

 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić do komisji stypendialnej 

wychowawca klasy lub nauczyciel.  

2. Zgłoszenia uczniów przedstawia się w formie pisemnej. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium  powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko ucznia 

b) klasę, do której uczęszcza 

c) uzasadnienie wychowawcy klasy lub wnioskującego nauczyciela. Zawierające 

przykłady konkretnych osiągnięć w danym  półroczu. 

    4.   Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

  

§  4 

 

Rozpatrywanie wniosków 

 

1. Wnioskodawca przedkłada wniosek o przyznanie stypendium komisji stypendialnej po 

radzie klasyfikacyjnej kończącej rok szkolny (do 7 dni). 

2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje komisja stypendialna.  

3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej kwalifikacji uczniów wraz ze swoją 

opinią i przekazuje go dyrektorowi szkoły. 

4. Skład Szkolnej Komisji Stypendialnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej 

w Bielsku. 

Przewodniczący – dyrektor szkoły  

Członek – wicedyrektor 

Członek – nauczyciel wychowawca   

 

 

 

 

 



 

 

§  5 

 

Zasady pracy komisji stypendialne 

 

1. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. 

2. Komisja ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez wnioskodawców 

informacje, będące w jej posiadaniu. 

3. Komisja może zwrócić się do innych osób, instytucji o informacje, które uwzględni    

w swojej opinii. 

4. Kolejność na liście stypendystów jest ustalana przez członków komisji, a ostateczny 

wynik jest zatwierdzany przez komisję w formie głosowania zwykłą większością 

głosów. 

5. Decyzje komisji są prawomocne w przypadku posiadania przez komisję quorum,        

za które uznaje się 2/3 składu komisji. 

6. Posiedzenia komisji są protokołowane. (Protokoły znajdują się w dokumentacji 

szkoły). 

 

§  6 

 

Postanowienia końcowe 

                          

1. Stypendium przekazane zostanie na konto rodzica/prawnego opiekuna podanego we 

wniosku w terminie 7 dni od rozpatrzenia.  

2. Stypendium wręczane jest podczas uroczystego apelu podsumowującego I półrocze  

oraz na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

3. Uczeń otrzymuje list gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną w obecności uczniów 

szkoły oraz jego rodziców. 

 

 

 

 

 

 

Bielsko, dn. 01.09.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


