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ZAŁĄCZNIK NR 39 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM PRZEZ RADĘ 

RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY 

ZA WYNIKI W NAUCE I OSIAGNIĘCIA SPORTOWE 

 

 

§ 1 

Rada Rodziców 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 klas IV – VIII  szkoły podstawowej. 

 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wraz z 

opinią kieruje wychowawca do Dyrektora szkoły. 

2. Wniosek powinien być złożony  w przeciągu jednego tygodnia od posiedzenia Rady 

Pedagogicznej zatwierdzającej końcoworoczne wyniki nauczania. 

 

§ 4 

1. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odbywa się 

         podczas uroczystej akademii kończącej rok szkolny w obecności uczniów, nauczycieli,    

         rodziców/opiekunów prawnych  i zaproszonych gości. 

2. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najwyższe wyniki w nauce lub 

        osiągnięcia sportowe. 

§ 5 

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który spełnia 

przynajmniej trzy spośród następujących wymagań: 

a) osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 

b) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75, 

c) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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d) jest laureatem olimpiad ogólnopolskich i  wojewódzkich  konkursów 

przedmiotowych. 

§ 6 

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał 

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

dobrą z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen 

niższych niż  dostateczne i zdobył I, II lub III miejsce w zawodach miejskich (BOM), 

wojewódzkich i ogólnopolskich. 

§ 7 

1. Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

• pali papierosy, 

• spożywa alkohol i inne środki odurzające, 

• otrzymał naganę wychowawcy lub Dyrektora szkoły. 

 

§ 8 

1. Wysokość stypendium ustala Rada Rodziców w preliminarzu wydatków na każdy rok 

szkolny.  

2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo na 

zakończenie roku szkolnego.  

§ 9 

 Rozliczenie wypłaty stypendium udokumentowane jest protokołem podpisanym przez 

Przewodniczącego Rady Rodziców i prawnego opiekuna ucznia, gdy uczeń nie jest osobą 

pełnoletnią. 

 

 

 

 


