
Regulamin przyznawania stypendium rzeczowego 

fundowanego 

przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach  

za wyniki w nauce i  osiągnięcia sportowe 

dla uczniów klas trzecich 

 
  

§ 1 

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium w formie nagrody rzeczowej  

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  

 

§ 2 

1. Stypendium rzeczowe za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe może być 

przyznawane uczniowi po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. 

2. Rodzaj i wysokość nagrody ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą 

Rodziców szkoły. 

3. Stypendia rzeczowe za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wręczane 

będą po zakończonym etapie trzech klas kształcenia zintegrowanego. 

 

§ 3 

Stypendium rzeczowe za wyniki w nauce i wyniki sportowe może otrzymać 

uczeń, który w toku trzech lat nauki uzyskał: 

a) co najmniej 90 % wynik na sprawdzianach kompetencyjnych 

przeprowadzonych po kolejnych latach nauki, 

b) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, 

c) czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych  

i sportowych na szczeblu międzyszkolnym i wyższym. 

 

§ 4 

W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium 

rzeczowe za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe decydują w kolejności: 

a) udział w większej liczbie konkursów na szczeblu  międzyszkolnym  

i wyższym, 

b) poziom sukcesów odnoszonych przez kandydatów w konkursach 

przedmiotowych i sportowych na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym. 

 

§ 5 

 Kwestie sporne w zakresie zakwalifikowania osiągnięć rozstrzyga 

komisja stypendialna rozpatrująca wnioski. 

 

 



§ 6 

1. Wniosek o przyznanie stypendium rzeczowego za wyniki w nauce  

i  osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji 

stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi szkoły. 

2. Wniosek powinien być złożony w komisji stypendialnej w terminie 

określonym przez dyrektora szkoły. 

 

§ 7 

1. Komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły. 

2. W skład komisji stypendialnej wchodzą: 

 przewodniczący: wicedyrektor szkoły 

 przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli kształcenia 

zintegrowanego, 

 inni nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły. 

3. Pracą komisji stypendialnej kieruje jej przewodniczący. 

4. Na posiedzeniu komisji stypendialnej przewodniczący przedstawia 

kandydatów na stypendystów na podstawie złożonych wniosków. 

5. Komisja opiniuje wnioski i ustala kolejność na liście stypendialnej. 

 

§ 8 

1. Stypendium rzeczowe za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  

w ramach środków przyznanych na ten cel przez Radę Rodziców.   

2. Przyznane stypendia rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. 

3. Nazwiska stypendystów zostaną podawane do wiadomości publicznej  

w szkole i na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 9 

Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia. 

 

Regulamin  przyznawania  stypendium  rzeczowego  fundowanego 

przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach  

za wyniki w nauce i  osiągnięcia sportowe dla uczniów klas trzecich 

stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach został uchwalony  

przez Radę Pedagogiczną w dniu 20 maja 2009 r. w porozumieniu  

z Radą Rodziców. 

 


