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Regulamin przyznawania pomocy materialnej  
o charakterze motywacyjnym  

dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 
 im. Janusza Korczaka w Rumi 

 
 
Podstawa prawna: 
§ 8 ust. 7 Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi 

 

§ 1 

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym udzielane są ze środków 
budżetu gminy Rumia. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których udziela szkoła 
mogą być:  

             a) stypendium za wyniki w nauce 

             b) stypendium za osiągnięcia sportowe lub artystyczne 

3. Udzielanie stypendiów ma na celu motywowanie i nagradzanie ucznia za  bardzo dobre wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne. 

4. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi klasy I-VIII, który uzyskał 
wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym 
okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być 
przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym lub 
artystycznym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę 
zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium,  

5. Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, uczeń 
może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w naszej szkole 

 
 

§ 2 

1. Stypendium, raz w roku szkolnym, przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek Komisji 
Stypendialnej. 

2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do przyznania stypendiów więcej niż raz w roku, w miarę 
dostępnych środków. 

3. Dyrektor szkoły zarządzeniem  powołuje w szkole komisję stypendialną w składzie:  

a) wicedyrektor jako przewodniczący, 

 b) pedagog szkolny, 

 c) dwóch nauczycieli, w tym jeden wychowanie fizycznego, 

 d) opiekun samorządu uczniowskiego. 

     
4. Dyrektor szkoły zastrzega sobie jednostkowe prawo do przyznania stypendium – w tym za 

szczególne zaangażowanie w prace na rzecz społeczności szkolnej. 

5. Wysokość średniej ocen, o której mowa w § 1 ust. 4, ustala komisja stypendialna, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając 
poziom przewidzianych na ten cel środków.  

6. Z posiedzeń Komisji Stypendialnej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich 
członków Komisji 

 
§ 3 
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1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe lub artystyczne 
(zał. nr 1) wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze 
swoją opinią dyrektorowi szkoły.  

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

3. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady 
pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

 
 

§ 4 

1. Informacja o przyznanym stypendium dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom (prawnym 
opiekunom) za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

2. Listę uczniów, którym przyznano stypendium, sporządza sekretarz szkoły i przekazuje księgowej. 

3. Obsługę stypendiów prowadzi sekretarz szkoły. 

 

 

 

 

 
Regulamin obowiązuje od 27 listopada 2019 r. 

 
 

 


