
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Marii Kilar w Kleszczynie 

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla uczniów. 

1. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV-VIII. 

2. Stanowi ono pomoc w rozwijaniu zdolności uczniów, ma zachęcać do wysiłku w celu 

osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce, sporcie i innych dziedzinach 

aktywności społecznej. 

3. Stypendium przyznawane jest jednorazowo przed zakończeniem roku szkolnego. 

4. Wnioski do dyrektora szkoły składa wychowawca klasy. Powołana komisja 

stypendialna składająca się z 3 członków rady pedagogicznej opiniuje w/w wniosek. 

5. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy reprezentując szkołę lub gminę w danym 

roku szkolnym, spełnili co najmniej jedno spośród niżej wymienionych kryteriów: 

 

Uczeń klas IV-VI 

- uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej średnią ocen co najmniej 5,0 oraz zdobył   

  tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub miedzowego; 

- uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej średnią ocen co najmniej 5,3 oraz osiągnął  

  co najmniej wyróżnienie w konkursie rejonowym, powiatowym, wojewódzkim lub   

  krajowym lub m-ca I-III na szczeblu gminnym; 

- uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej średnią ocen co najmniej 5,5. 

Wymagany warunek ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra. 

Uczeń klasy VII 

- w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz osiągnął         

  sukcesy (m-ca I-III) w konkursach na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim lub  

  krajowym (zespołowo lub indywidualnie) oraz uzyskał ocenę z zachowania co najmniej   

  bardzo dobrą. 

Uczeń klasy VIII 

- w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz osiągnął  

  sukcesy (m-ca I-III) w konkursach na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim lub  

  krajowym (zespołowo lub indywidualnie); 

- w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz minimum  

  średnią 80% pkt. z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego przez OKE. 

Wymagany warunek ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra. 



Sportowiec 

- w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 i zdobył  

   miejsce medalowe (I-III) w zawodach sportowych (zespołowo lub indywidualnie)  

   na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim lub zakwalifikował się na szczebel  

   krajowy oraz uzyskał ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. 

 

6. Komisja stypendialna powołana jest zarządzeniem dyrektora szkoły. 

7. Wysokość motywacyjnego stypendium ustala się w oparciu o obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa. 

8. Zaplata za II semestr będzie wykonywana raz w roku w miesiącu czerwcu. 

 

 

Kleszczyna, 03.09.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendium Motywacyjnego 

w Szkole Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie 

 

  Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopisuje się 

punkt: 

Uczeń klasy VII 

- w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 

Uczeń klasy VIII 

- w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 

 

 

Aneks nr 1 wchodzi w życie w dniu 25.05.2020r. 

 

 


