
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE / OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawa prawna: 

1) Art. 90 g  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230); 
2) Art. 21 ust. 1 pkt  40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych                                              

(t.j. Dz.U.2022.0.2647); 
3) Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                            

(Dz.U.2022 poz. 615). 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa: 

1) warunki udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym; 
2) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe; 
3) kryteria przyznawania stypendium; 
4) sposób ustalania wysokości stypendium i tryb wypłacania stypendium. 

 
2. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie może udzielać 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są:  
1) stypendium za wyniki w nauce; 
2) stypendium za osiągnięcia sportowe; 
na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

 
3. Stypendia o charakterze motywacyjnym są indywidualnym wyróżnieniem uczniów, którzy 

mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i mają na celu mobilizowanie ich do rozwijania 
uzdolnień i zainteresowań w nauce lub sporcie. 
 

4. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 
przez organ prowadzący szkołę.  
 
 

ROZDZIAŁ II 
Warunki udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym 

 
1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi klas IV-VIII, który uzyskał                         

w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę 
zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

 
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniowi klas IV-VIII, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym 
oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 
przyznaje się to stypendium. 
 

3. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz 
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu (półrocza) nauki.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2017&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2017&qplikid=1#P1A6


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

5. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.  
 

6. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 
wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją 
opinią dyrektorowi szkoły.  

 
 

ROZDZIAŁ III 
Tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 

 
1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną.  

 
2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy: 

1) ustalenie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe 
(po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego); 

2) ustalenie średniej ocen warunkującej przyznanie uczniowi stypendium za wyniki   w nauce 
i przedstawienie jej do zaopiniowania radzie pedagogicznej; 

3) opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium; 
4) przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

lub za osiągnięcia sportowe; 
5) sprawdzanie wniosków pod względem formalnym; 
6) opiniowanie wniosków; 
7) wstępne kwalifikowanie uczniów do danej kategorii stypendium; 
8) rozpatrywanie osiągnięć w nauce lub w sporcie przedstawionych we wniosku celem 

wyboru uczniów o najwyższych osiągnięciach; 
9) przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły; 
10) uczestniczenie w zebraniach komisji w terminach uzgodnionych z dyrektorem; 
11) protokołowanie zebrań komisji. 

 
3. Wniosek o przyznanie stypendium do Komisji Stypendialnej składa: 

1) wychowawca klasy (stypendium za wyniki w nauce); 
2) nauczyciel wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą klasy (stypendium                 

za osiągnięcia sportowe). 
 

4. Po złożeniu wniosku przez wychowawcę klasy / nauczyciela wychowania fizycznego Komisja 
Stypendialna przyznaje stypendium do dwóch dni po zatwierdzeniu rocznych wyników 
klasyfikacji. 
 

5. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli: 
1) wnioskodawca nie dopełnił wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się                    

o stypendium (dotyczących nieprzestrzegania terminów do złożenia wniosku); 
2) istnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej kategorii. 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2017&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2017&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2017&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2017&qplikid=1#P1A6


6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego 
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, gdy: 
1) uczeń osiąga słabe wyniki w nauce lub w sporcie; 
2) rażąco naruszył obowiązki ucznia; 
3) dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej postawy moralno-

etycznej; 
4) posiada nieusprawiedliwione nieobecności na treningach lub zawodach. 

 
7. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę 

stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy 
uzyskali najwyższą średnią ocen. 
 

8. W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen, 
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują 
uczniowie klas programowo najwyższych. 
 

9. Dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów o charakterze motywacyjnym gromadzi 
pedagog szkolny. 

 
10. Decyzje dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Kryteria przyznawania stypendium 

 
1. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,                                 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez 
organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły w danym roku kalendarzowym. 
 

2. W Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie przyjmuje się 
następujące kryteria przyznawania stypendium: 

 
1) Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który:  

a) uzyskał średnią ocen 5,4 i wyżej oraz  
b) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres,                      

w którym przyznaje się to stypendium, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczniowi, który: 
c) uzyskał średnią ocen 5,0 – 5,1, otrzymał dobrą ocenę zachowania oraz osiągnął sukces 

w co najmniej dwóch konkursach lub olimpiadach na szczeblu warszawskim  (laureaci  
pierwszych trzech miejsc). 

 
2) Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który: 

a) otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz  
b) spełnił jeden z warunków: 

− uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za szczeblu,                          
co najmniej międzyszkolnym, 

− osiągnął indywidualne znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. 



 
ROZDZIAŁ V 

Sposób ustalania wysokości stypendium i tryb wypłacania stypendium 
 
1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej                        

i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę w ramach 
środków przyznawanych na ten cel w budżecie szkoły.  
 

2. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której jest mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                        
(Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 

 
3. Środki na wypłatę stypendium organ prowadzący szkołę przyznaje jednorazowo w danym roku 

szkolnym.  
 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane po otrzymaniu 
środków finansowych od organu prowadzącego szkołę.  
 

5. Komisja Stypendialna dzieli środki biorąca pod uwagę wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe 
czyli: 
1) wysoką średnią za pierwszy i drugi okres (półrocze), 
2) wysoką średnią za jeden okres (półrocze); 
3) wybitne osiągnięcia sportowe. 

 
6. Po uwzględnieniu kryteriów określonych w ust. 5 i wzięciu pod uwagę przyznanych środków 

wysokość stypendium może być zróżnicowana. 
 

7. Stypendium w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę należności 
w formie gotówki przez pedagoga szkolnego w okresie do tego uprawniającym.  

 
8. Stypendium odbiera rodzic ucznia i potwierdza jego odebranie własnoręcznym podpisem. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
Postanowienia końcowe 

 
Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną 
Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie. 


