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Zarządzenie Nr 4/2018 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 

Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół 

Miejskich nr 3 w Jaśle. 

Działając na podstawie art. 68 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017. 

59),  w związku z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D.U. 2017.2198) oraz 

Statutu Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  zarządza się co następuje: 

§ 1 

Ustalam regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Szkole 

Podstawowej nr12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół 

Miejskich nr 3 w Jaśle. 

§ 2 

Regulamin  przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Szkole 

Podstawowej nr 12  z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół 

Miejskich nr 3 w Jaśle. 

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał lub przekroczył 

wymaganą średnią ocen, o której mowa w ust. 7, w półroczu poprzedzającym półrocze , 

w którym przyznaje się stypendium. 

 2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na wymaganym szczeblu, o którym mowa w ust. 7, 

w półroczu poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się stypendium. 

 3. Stypendium motywacyjne nie zależy od sytuacji materialnej rodziny ucznia. 

 4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż 

po ukończeniu pierwszego półrocza  nauki począwszy od klasy IV. 

 5. O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń po ukończeniu III 

klasy szkoły podstawowej. 

 6. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe powołuje się komisję stypendialną w składzie: 

 1) Przewodniczący: wicedyrektor 

 2) Członkowie komisji: psycholog szkolny, pedagog szkolny, nauczyciel wychowania 

fizycznego 

 7. Komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego 

ustala w każdym półroczu minimalną średnią ocen oraz wymagany szczebel osiągnięć 

sportowych uprawniających do starania się o uzyskanie stypendium. 

 8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa 

wychowawca klasy do komisji stypendialnej do końca marca oraz do końca września(zał. nr 1) 

 9. Komisja stypendialna przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią do dyrektora szkoły. 
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 10.Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w półroczu. 

 11.Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

przekraczającej dwukrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 12.Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 13.Wysokość stypendium w każdym półroczu ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę ,w drodze odrębnych zarządzeń, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem liczby uczniów 

zakwalifikowanych do otrzymania stypendium. 

§ 3 

Uchyla się   Zarządzenie Nr 0020-14/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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zał. nr 1 

 

Jasło, dn. ................................. 

 

Wniosek o stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Ignacego Łukasiewicza 

w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

 

 

Imię i nazwisko ucznia...............................................................................................................  

 

Klasa ............................... 

 

Średnia ocen uzyskanych za poprzednie półrocze....................... 

 

Zachowanie ucznia w poprzednim półroczu........................................... 

 

Osiągnięcia sportowe............................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Dodatkowe osiągnięcia ucznia..................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Opinia wychowawcy klasy o uczniu............................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

........................................... 

Podpis wychowawcy klasy 

 

 

Opinia komisji stypendialnej........................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

Podpisy członków komisji:  

 

 

 

Decyzja dyrektora szkoły............................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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