
REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY 

MATERIALNEJ O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 
 

 

ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 

 

Regulamin ustala jednolite zasady pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 90 g.( (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 z póź. zmianami). 

 

2.  Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 – (Dz. U. z 2017r. poz. 

1952). 

 

3. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym, określający warunki szczegółowe. 

 

 

§ 1 

1. Pomoc materialną może otrzymać uczeń, który spełnia warunki określone w Ustawie 

o systemie oświaty i niniejszym Regulaminie określającym warunki szczegółowe.  

2. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty: 

a. stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia 

pierwszego semestru. 

b. stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej.  

3. Uczeń ma prawo do jednoczesnej pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 

i socjalnym.  

4. Liczba stypendystów i wysokość stypendium określane są na podstawie ilości 

zakwalifikowanych wniosków oraz wysokości środków finansowych.  

5. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej. Pierwszeństwo w otrzymaniu 

stypendium ma uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

ROZDZIAŁ II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 2 

I. Kryteria kwalifikujące do przyznania stypendium 

1. Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy:  

a. osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce - średnia ocen z przedmiotów 

ustalona przez Komisję Stypendialną (załącznik). Do średniej nie wliczamy 

ocen z następujących przedmiotów: plastyki, muzyki, techniki (zajęć 

technicznych w klasach V i VI w roku szkolnym 2017/2018 i zajęć 

technicznych w klasach VI w roku szkolnym 2018/2019), informatyki (zajęć 

informatycznych w klasach V i VI w roku szkolnym 2017/2018 i zajęć 



informatycznych w klasach VI w roku szkolnym 2018/2019), religii, 

wychowania fizycznego, języka dodatkowego, wiedzy o społeczeństwie, 

edukacji dla bezpieczeństwa;  lub 

b. są finalistami albo laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych 

przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

c. ocena z przedmiotu nie może być niższa niż bardzo dobry. 

2. Stypendia za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy mają:  

a. szczególne osiągnięcia indywidualne:  

 I lub II miejsce w zawodach na szczeblu rejonowym, 

 I lub II miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym,  

 I do VI miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim, 

 I do VI miejsca w zawodach o zasięgu ogólnopolskim lub 

międzynarodowym. 

b. szczególne osiągnięcia drużynowe:  

 I do III miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim, 

 I do V miejsca w zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub 

międzynarodowym. 

c. zaangażowanie, aktywność na rzecz rozwijania sportu w szkole (dla tych, 

którzy nie mają wybitnych osiągnięć sportowych).  

§ 3 

II. Formy udzielania pomocy o charakterze motywacyjnym 

1. Stypendium przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, wypłacanego raz 

w semestrze. 

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

dwukrotności kwoty, o której mowa w Ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 

listopada 2003 roku. 

 

§ 4 

III. Tryb zgłaszania kandydatów 

1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym 

typie szkoły z zastrzeżeniem § 1 ust. 2ab.  

2. Kandydatów należy zgłaszać w następujących terminach:  

a) po konferencji klasyfikacyjnej na końcu roku; 

b) po ukazaniu się ostatnich wyników konkursów organizowanych przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

 

3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wychowawcom klas (wzór wniosku 

znajduje się w  załącznikach do niniejszego regulaminu).  

4. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany w odniesieniu do osiągnięć 

ucznia. Nauczyciele wychowania fizycznego zgłaszają wychowawcy klasy uczniów, 

którzy mogą starać się o stypendium za osiągnięcia sportowe oraz uzasadnia wniosek.  

5. Uczeń może ubiegać się o stypendium, gdy zgodnie z regulaminem oceniania 

zachowania otrzymał ocenę wzorową,  bardzo dobrą, dobrą w okresie, za który 

przyznawane jest stypendium.  

6. Dyrektor Szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną, która:  

a) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala 

średnią ocen, 

b) przekazuje wnioski wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły. 

  



 

7. Rada pedagogiczna zatwierdza przyznane stypendia. 

  

 

§ 5 

IV. Tryb przyznawania stypendiów 

 

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

kwoty ustalonej w Uchwale Rady Miejskiej Miasta Dębicy na dany okres.  

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.  

3. Wysokość stypendium określa Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym.  

4. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku szkolnym za wyniki osiągane w każdym 

semestrze.  

5. Dokumentację księgową stanowi lista wypłat stypendiów sporządzona dwa razy 

w roku przez pracownika administracyjnego szkoły na podstawie decyzji Dyrektora 

o przyznaniu stypendiów.  

6. Listę wypłat stypendiów zatwierdza Dyrektor Szkoły.  

7. Pozostała dokumentacja:  

 zarządzenie powołujące Komisję Stypendialną,  

 zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendiów, 

 protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnej.  

Dokumentacja jest archiwizowana i przechowywana w siedzibie szkoły zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

 

§ 6 

1. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym może zostać cofnięta przed upływem 

okresu, na jaki została przyznana, w przypadku:  

 stwierdzenia rażącego naruszenia przez ucznia Statutu Szkoły, 

 drastycznego obniżenia wyników w nauce, 

 ukarania ucznia karą dyscyplinarną.  

2. Okresowych kontroli rzetelności treści wypełnionych wniosków stypendialnych 

i innych dokumentów ma prawo dokonać Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy.  

3. Stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe mają charakter uznaniowy. 

Decyzja Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu.  

4. Sytuacje nieprzewidziane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane w trybie 

indywidualnym przez Dyrektora Szkoły.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY 

MATERIALNEJ O CHARAKTERZE 

MOTYWACYJNYM 
 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Komisja Stypendialna po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustaliła jako jedno                             

z kryterium przyznawania stypendium motywacyjnego  za wyniki w nauce 

średnią ocen 5,4. 


