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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH  

DYREKTORA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE 

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Podstawa prawna przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce  

lub osiągnięcia sportowe: § 20 ust. 124 i 125 Statutu Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii 

Wojska Polskiego w Koczale. 

§ 1 

Wprowadza się stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w sporcie  

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale. 

§ 2 

Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku: po I semestrze i na koniec roku szkolnego. 

§ 3 

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnił minimum jedno  

z poniższych kryteriów: 

1) osiągnął średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych co najmniej  5,2  

i wzorowe zachowanie, 

2) reprezentował szkołę co najmniej w finale wojewódzkim konkursu przedmiotowego  

i ma bardzo dobrą ocenę z zachowania,  

3) osiągnął najwyższą ocenę punktową na egzaminie zewnętrznym i ma co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania. 

§ 4 

Stypendium za wyniki sportowe może otrzymać uczeń, który spełnił minimum jedno  

z poniższych kryteriów: 

1) indywidualnie wygrał mistrzostwa powiatowe i reprezentował szkołę w finale wojewódzkim  

i zajął miejsce co najmniej V,  

2) w drużynie zakwalifikował się do mistrzostw województwa i drużyna zajęła co najmniej  

VI miejsce. 

Stypendium nie przyznaje się uczniom, którzy mają obniżoną ocenę ze sprawowania. 
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§ 5 

W celu przyjmowania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium dyrektor powołuje 

Komisję Stypendialną w następującym składzie: 

1) mgr Jolanta Klebeko – przewodnicząca komisji 

2) mgr Celina Rutecka – członek komisji 

3) mgr Mariusz Patejuk – członek komisji 

4) Przedstawiciel Rady Rodziców - członek komisji 

5) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - członek komisji 

§ 6 

Komisja stypendialna po akceptacji Rady Pedagogicznej i zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego może ustalić inną niż zawarta w § 3 minimalną średnią ocen uprawniającą  

do uzyskania stypendium za wyniki w nauce. 

§ 7 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa rodzic 

lub wychowawca klasy do komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale. 

§ 8 

Stypendium przyznaje Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w wysokości wcześniej 

ustalonej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel, w planie 

finansowym szkoły z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania 

stypendium. 

 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  

w dniu 17 maja 2018 roku. 


