
Załącznik do zarządzenia nr1/03/2022 

z dnia 7 marca 2022 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE                                                                            

 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wiśle - Czarnem 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy w systemie oświaty (Dz.U. 

2004 nr 281 poz. 2781) oraz ustawa o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 

2781 art. 90g) 

§1 

1. Szkoła udziela stypendium motywacyjnego uczniom klasy IV raz w roku – po ukończeniu 

drugiego okresu nauki oraz uczniom klas V, VI, VII i VIII dwa razy w roku po ukończeniu 

każdego semestru za: 

a. wysokie wyniki w nauce, 

b. osiągnięcia sportowe. 

§2 

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi, który spełnia jedno z poniższych 

kryteriów: 

a. uzyskał na I półrocze lub na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,3 oraz ocenę 

wzorową z zachowania, 

b. brał udział w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym oraz otrzymał na I półrocze lub na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75, 

a także co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, 

c. brał udział w konkursach przedmiotowych międzyszkolnych oraz uzyskał na koniec danego 

okresu nauki średnią ocen co najmniej 5,0 

i. w klasie IV z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, 

historia oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania; 

ii. w klasach V, VI, VII, VIII z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, 

historia i dwóch wybranych przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, chemia, 

fizyka) oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniowi, który: 

a. osiąga wysokie wyniki w sportach letnich lub zimowych w zawodach wojewódzkich, 

ogólnopolskich, międzynarodowych (plasuje się w pierwszej dziesiątce na szczeblu 

wojewódzkim), nie stwarza problemów wychowawczych, osiąga dobre wyniki w nauce 

(średnia ocen na koniec I półrocza lub roku szkolnego wynosi co najmniej 4,0) 

albo 



b. brał udział w zawodach międzyszkolnych w sportach letnich lub zimowych, uzyskując I, II 

lub III miejsce (indywidualnie lub grupowo) oraz uzyskał na koniec danego okresu nauki 

średnią ocen co najmniej 5,0 

i. w klasie IV z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, 

historia oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania; 

ii. w klasach V, VI, VII, VIII z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, 

historia i dwóch wybranych przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, chemia, 

fizyka) oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania. 

§3 

1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, w skład której wchodzą 

nauczyciele: 

a) przewodniczący zespołu nauczycieli uczących w klasach 0 – VIII, 

b) przewodniczący zespołu wychowawców, 

c) nauczyciel wychowania fizycznego. 

§4 

 

1. Wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe (załącznik  nr 1) do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz 

ze swoją opinią do dyrektora szkoły. 

§5 

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

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły. 

2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, 

Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Przyznane stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane dwa razy 

w roku, tj. po pierwszym półroczu i po zakończeniu roku szkolnego. 

4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekraczać kwoty 

stanowiącej dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

5. Aby uczeń mógł ubiegać się o stypendium za osiągnięcia sportowe na podstawie wyników 

osiąganych poza szkołą, rodzice/prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani dostarczyć 

zaświadczenie o wynikach sportowych z klubu, w którym trenuje dany uczeń, co najmniej 

tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.  

6. Dopuszcza się możliwość przekazywania stypendiów uczniom w formie jednorazowego 

przelewu na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego. 

§6 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od zarządzenia dyrektora nr 1/03/2022 z dnia 7.03.2022 r. 

 



Wisła, dn. ……………………….. r.                    ……………………………. 

imię nazwisko wychowawcy 

 

WNIOSEK 

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe 

 

1. Wnoszę o przyznanie stypendium motywacyjnego…………………………………………... 

dla …………………………………………………data urodzenia …………………………… 

imiona rodziców (prawnych opiekunów) ……………………………………………………… 

adres …………………………………………… ucznia klasy ………………….. w roku 

szkolnym …………………………………………………………. 

2. Informacje uzasadniające przyznanie stypendium: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Podpis składającego wniosek 

 

3. Opinia szkolnej komisji stypendialnej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…… 

Podpisy członków komisji 

 

4. Decyzja dyrektora szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  



Wisła, …………………. 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* przyznane ucz-

niowi…………………………………………………..………............. klasy……… życzę 

sobie otrzymać w formie jednorazowego przelewu na rachunek bankowy: 

…………………………………………………………………..………………..                              
(imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwa banku, numer rachunku) 

 

                                                                                   …………………………………………….. 

                                                          podpis rodzica / opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) z późn. zm.) – 
zwanego dalej Rozporządzenie RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Państwa – ucznia oraz rodziców (opiekunów prawnych) ucznia danych osobo-

wych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A Mickiewicza w Wiśle (nazwa szkoły) z siedzibą w 43-460 

Wisła, ul. Biała Wisełka 6 , tel: 33 855 37 63, mail: sekretariat@sp2wisla.edu.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 513 074 768 lub adresem 

email: iod@sp2wisla.edu.pl. 

3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c Rozporządzenia 

RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r., oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., w celu realizacji sta-

tutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym administratorom, takim jak: 

1. firmy świadczące usługi dostarczania korespondencji, świadczących usługi bankowe, 

firmy świadczące usługi doradcze, prawne,  

2. firmy, które zgodnie z prawem i z zawartymi umowami powierzenia będą świadczyć 

umowy w zakresie przetwarzania danych na rzecz administratora, jak np. usługi IT, 

usługi archiwizacji, usługi niszczenia dokumentów. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia nauki w szkole. 

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na prze-

pisy prawa oświatowego j/w. 

 


