
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW                                  

ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIOM 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 

IM.JANUSZA KORCZAKA W PŁOCKU 

 

1.  Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe , zwane w dalszej części 

treści "stypendiami" przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego po 

zakończeniu każdego semestru , z zastrzeżeniem ust.2. 

2.  Stypendia wypłacane są jednorazowo , odpowiednio w terminach: 

1) za pierwszy semestr roku szkolnego - po zakończeniu semestru nie później 

niż 31 marca; 

2) za drugi semestr we wrześniu i tym samym nie obejmą absolwentów szkół 

/uczniów klas VIII/. 

3.  Stypendia przyznaje komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły , w 

skład której wchodzą: 

 przewodniczący - wicedyrektor szkoły, 

 członkowie - przewodniczący zespołów przedmiotowych lub wyznaczeni przez 

nich przedstawiciele. 

4.  Stypendia przyznawane są uczniom klas IV - VIII; nie przyznaje się stypendiów  

uczniom klas I - III. 

5. Wysokość pojedynczego stypendium ustala się zgodnie z Zarządzeniem nr 82/11 

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 stycznia 2011 roku. 

6. Uczeń może mieć przyznane niezależnie , równocześnie stypendium za wyniki w 

nauce i osiągnięcia sportowe. 

7. Korzystanie przez ucznia ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

nie ma wpływu na przyznanie stypendium  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

8.Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego wychowawca klasy składa do 

komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

8. 9.Przy podziale stypendium należy kierować się następującymi zasadami: 
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1) stypendia za osiągnięcia sportowe mogą otrzymać uczniowie posiadający 

najwyższe w szkole osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

oraz zachowanie co najmniej dobre w semestrze poprzedzającym okres , w którym 

przyznaje się to stypendium . 

2) w przypadku zbyt dużej ilości kandydatów do stypendium posiadających 

osiągnięcia sportowe na tym samym poziomie decyzję o przyznaniu stypendium 

podejmuje komisja stypendialna w oparciu o opinię wychowawcy i trenera. Pisemna 

opinia powinna uwzględniać m.in. ocenę zachowania ucznia / sumę zdobytych 

punktów/  , jego zaangażowanie w życie klasy i szkoły , aktywność społeczną , 

pełnione funkcje społeczne. 

3) liczba stypendiów za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 20% całkowitej 

liczby przyznawanych stypendiów w szkole. 

4) pozostałą liczbę stypendiów przeznacza się na stypendia za najlepsze wyniki w 

nauce , dzieląc ją między poszczególne poziomy nauczania proporcjonalnie do liczby 

uczniów w zaokrągleniu do jedności. 

5) stypendia za wyniki w nauce mogą otrzymać uczniowie posiadający średnią ocen 

co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej  dobre w semestrze poprzedzającym 

okres , w którym przyznaje się to stypendium . W pierwszej kolejności przyznaje się 

stypendia uczniom z zachowaniem wzorowym i najwyższą średnią ocen począwszy 

od 6,0. 

6) okolicznością wykluczającą przyznanie stypendium za wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe jest minimalna średnia ocen za semestr poniżej 3,0 oraz 

zachowanie poniżej dobrego. 

7) przyznanie stypendiów w poszczególnych poziomach nauczania następuje w 

kolejności od najwyższej średniej ocen.  

Minimalną średnią ocen, w danym semestrze, która uprawnia do uzyskania 

stypendium,  ustala komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i 

samorządu uczniowskiego. 
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8) jeśli na liście ustalonej w sposób opisany w punktach 5 - 7 znajdzie się większa ilość 

uczniów o tej samej średniej ocen niż przeznaczona dla tego poziomu nauczania ilość 

stypendiów , decyzja o przyznaniu stypendium poszczególnym uczniom zostaje 

podjęta w oparciu o opinię wychowawcy. Pisemna opinia powinna uwzględniać m.in. 

ocenę zachowania ucznia / sumę zdobytych punktów/ , jego zaangażowanie w życie 

klasy i szkoły , aktywność społeczną , pełnione funkcje społeczne , szczególne 

osiągnięcia w nauce na szczeblu międzyszkolnym lub ogólnopolskim. 

9) jeśli w danym poziomie nauczania znajduje się mniejsza ilość uczniów ze średnią 

ocen co najmniej 4,75 i zachowaniem co najmniej dobrym, stypendia należy przyznać 

tylko uczniom spełniającym te warunki , a pozostałą liczbę stypendiów rozdzielić 

między pozostałych uczniów szkoły nie objętych listą określoną w punktach 5 -7 , 

posiadających co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągających najwyższą 

średnią ocen w szkole w kolejności od najwyższej do najniższej bez względu na 

przynależność do poziomu nauczania oraz bez względu na to czy uczniowie osiągnęli 

średnią ocen 4,75.  

W przypadku zbyt dużej ilości uczniów o tej samej średniej decyzję o przyznaniu 

stypendium podejmuje komisja stypendialna w oparciu o pisemne opinie 

wychowawców klas. 

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

11. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły , po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

 


