
 

   

 

 

 

 

 

    REGULAMIN 

 

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I SZCZEGÓLNE 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

IM.ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI 

W JAROSŁAWIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając w oparciu o przepisy Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 

r.  poz. 2198, ze zm.), ustala się zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu. 



ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o: 

1. Regulaminie- rozumie się przez to regulamin określający zasady przyznawania stypendiów dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej  Jadwigi w Jarosławiu. 

2. Szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w 

Jarosławiu. 

3. Dyrektorze lub wicedyrektorze- należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora Szkoły 

Podstawowej nr. 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu 

4. Roku Szkolnym- należy przez to rozumieć okres pracy szkoły lub placówki oświatowej od 1 

września danego roku do 31 sierpnia roku następnego. 

5. Uczniu- należy przez to rozumieć uczniów- stałych mieszkańców miasta Jarosławia oraz 

uczniów spoza terenu miasta Jarosławia- uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. 

Królowej Jadwigi w Jarosławiu. 

6. Świadczeniach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest  

wspieranie edukacji uczniów zdolnych, są: 

-  stypendium za wyniki w nauce, 

          -   stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe, oraz artystyczne  

 

ROZDZIAŁ II 

   KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

       

§2 

1. Stypendia za wyniki w nauce mogą otrzymać uczniowie klas V – VIII oraz uczniowie klasy 

IV po ukończeniu drugiego ( semestru ) nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Królowej 

Jadwigi w Jarosławiu. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły  

podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego półrocza 

nauki 

 

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania, cechuje się nienaganną postawą etyczną i 

moralną, przestrzega zasad obowiązujących w szkole  i  podczas zawodów.  Stypendium za 

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



3. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który 

uzyskał wysokie wyniki w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania, cechuje się nienaganną postawą etyczną i 

moralną, przestrzega zasad obowiązujących w szkole  i  podczas zawodów 

4. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie – stali mieszkańcy miasta Jarosławia oraz uczniowie 

mieszkający na innym terenie – uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej 

Jadwigi w Jarosławiu. 

 

 §3 

 
1. Stypendium semestralne może otrzymać uczeń , który w wyniku klasyfikacji półrocznej lub 

końcowo rocznej poprzedzającej okres przyznania stypendium uzyskał wysoką średnią ocen ze 

wszystkich przedmiotów oraz ocenę ze sprawowania co najmniej dobrą. 

2. Średnia stanowiąca podstawę przyznania stypendiów, ustalana będzie na koniec każdego okresu 

poprzedzającego przyznanie stypendiów, na wniosek komisji stypendialnej, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Uczeń klasy ósmej, który ukończył szkołę a spełnia wymagania § 3 ust.1 i 2 pobiera 

stypendium w szkole, którą ukończył. 

4. Stypendium może być przyznane, o ile uczeń nie otrzymał stypendium tego samego typu z 

innej jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

    KOMISJA STYPENDIALNA  

§4 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi  w Jarosławiu powołuje na okres 

każdego roku szkolnego Komisję Stypendialną w której skład wchodzą cztery osoby 

zatrudnione w w/w placówce. 

2. Komisja Stypendialna działa do czasu powołania nowej Komisji Stypendialnej przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu. 

3. Komisja stypendialna ustala wysokość średniej ocen od której przyznawane jest stypendium, 

na podstawie kwalifikacji śródrocznej i rocznej oraz liczby uczniów spełniających kryteria   

4. Komisja Stypendialna przeprowadza kwalifikację złożonych wniosków . 

 

§5 

1. Stypendia przyznawane są przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi 

w Jarosławiu na wniosek Komisji Stypendialnej. 

2. Komisja Stypendialna wnioskuje o cofnięcie stypendium przed upływem okresu na jaki zostało 

przyznane na podstawie §7 ust.2 mniejszego regulaminu. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu przyznaje stypendium osobie 

wskazanej przez Komisję Stypendialną. 

 



 

ROZDZIAŁ IV 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW  

    

§6 

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać do Komisji Stypendialnej : 

a. Dyrektor szkoły , 

b. Wychowawcy, nauczyciele 

c. Samorząd Uczniowski, 

d. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

2. Wnioski należy składać w następujących terminach: 

a. do końca lutego danego roku szkolnego – ( I termin ) 

b. do 05 września danego roku szkolnego – ( II termin ) 

 

§7 

1. Stypendium jednorazowe przyznawane jest na okres jednego półrocza danego roku szkolnego. 

2. Stypendium podlega natychmiastowemu cofnięciu w przypadku zastosowania wobec ucznia 

kary w postaci skreślenia z listy uczniów lub karnego przeniesienia do innej placówki. 

3. W przypadku określonych w pkt 2 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej 

Jadwigi w Jarosławiu wstrzymuje wypłatę stypendium i niezwłocznie powiadamia o zaistniałej 

sytuacji Komisję Stypendialną. 

 

 

  ROZDZIAŁ V 

          ŚRODKI FINANSOWE      

§8 

1. Organ prowadzący określa wysokość funduszu stypendialnego na dany rok w budżecie szkoły. 

2. Wysokość stypendium za dane półrocze ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w 

budżecie szkoły. 

3. W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych przez komisję przewyższa liczbę 

stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali 

najwyższą średnią ocen. Gdy po weryfikacji liczba uczniów uprawnionych do 

otrzymaniastypendium nadal przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, 

stypendium otrzymują uczniowie klasy programowo najwyższej. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, artystyczne nie może przekroczyć 

kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty o której mowa w art. 6 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

     UWAGI KOŃCOWE                                                               

§9 

1. Niniejszy regulamin podany będzie do publicznej wiadomości na spotkaniach z rodzicami, 

podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

szkoły. 

2. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 stycznia 2022 r. zatwierdzono Regulamin przyznawania 

stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe, oraz artystyczne  w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia  18 stycznia 2022. 

 

                                                                                                                                     Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


