
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA UCZNIÓW 

 OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Leonida Teligi 

w MIELNIE –  

 
Na podstawie ustawy z dnia 16.12.2004r. o zmianie UOSO oraz o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wprowadza się następujące zasady przyznawania  nagród  za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe.  

 

Nagrody za wyniki w nauce 
 

I  Nagroda książkowa 

1. Uczeń  klas IV -VIII otrzymuje nagrodę książkową jeśli na zakończenie roku szkolnego uzyskał 

średnią ocen 4,50 i wyżej oraz z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą. 

II. Świadectwo z wyróżnieniem 

1. Uczeń  klas IV -VIII otrzymują świadectwo z wyróżnieniem jeżeli na zakończenie roku szkolnego 

uzyskał  średnią ocen 4,75 i wyżej oraz z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą. 

III. Statuetka prymusa 

1. Uczeń otrzymuje statuetkę prymusa jeśli w klasach IV -VI uzyskał średnią ocen 5,50  i wyżej oraz 

ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą. 

2. Uczeń  otrzymuje statuetkę prymusa jeśli w klasach VII -VIII uzyskał średnią ocen 5,0 i wyżej  oraz 

ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą. 

 

Pomoc materialna dla uczniów 
 I  

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w 

budżecie państwa. 

 II  

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny. 

 2. Świadczeniami o charakterze socjalnym są:  

- stypendium szkolne;  

- zasiłek szkolny.  

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:  

- stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe;  

- stypendium Prezesa Rady Ministrów;  

- stypendium ministra ds. oświaty i wychowania;  

- stypendium ministra ds. kultury.  

4. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i 

motywacyjnym.  

5. Warunki otrzymania stypendium o charakterze socjalnym: art. 90d i 90c ustawy.  

III  

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ma charakter motywacyjny.  

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe występuje 

wychowawca klasy.  

3. Wnioski opiniuje Komisja Stypendialna, którą powołuje dyrektor szkoły.  

 

 

 



IV Kompetencje dyrektora szkoły w zakresie przyznawania pomocy materialnej.  

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną.  

2. Komisja Stypendialna zaopiniowane wnioski o stypendium przekazuje dyrektorowi szkoły.  

3. Dyrektor szkoły ustala wysokość stypendium po zasięgnięciu opinii stypendialnej i Rady 

Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

4. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący.  

V Kompetencje Komisji Stypendialnej.  

1. Komisja Stypendialna ustala średnią ocen stosownie do art.90g ust.2 UOSO – po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.  

2. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa do Komisji 

Stypendialnej wychowawca klasy.  

3. Komisja Stypendialna opiniuje wnioski wychowawców klas i przekazuje je dyrektorowi szkoły.  

VI Kryteria i warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w 

okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia 

sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.  

2. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest według kryteriów:  

a) średnia ocen (bez przedmiotów nieobowiązkowych) uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – co 

najmniej 5,0; 

b) średnia ocen (bez przedmiotów nieobowiązkowych na półrocze)  

uczniów klas VII, VIII – co najmniej 4,75;  

c) ocena z zachowania we wszystkich przypadkach: wzorowe lub bardzo dobre.  

3. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej, a uczniom 

klasy IV nie wcześniej niż na koniec roku szkolnego.  

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest za indywidualne osiągnięcia ucznia w 

zawodach międzyszkolnych za zajęcie I, II lub III miejsca.  

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.  

6. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest jeden raz w półroczu.  

7. Ustala się następujące terminy wręczania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe:  

a) za I półrocze – w pierwszym miesiącu drugiego półrocza;  

b) za II półrocze – do końca roku szkolnego.  

8. W przypadku spełnienia przez ucznia warunków do otrzymania więcej niż jednej formy stypendium, 

uczeń może otrzymać tylko jedną formę świadczenia. 


