
Zarządzenie nr 11/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 204  
im. 19. Pułku Ułanów Wołyńskich  Warszawie 

 z dnia 4 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia wysokości stypendium za wyniki  

w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021 

Na podstawie  

art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

pózn. zm.)   

Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Szkole 

Podstawowej nr 204”  

zarządzam co następuje:  

§ 1 

Powołuję Komisję Stypendialną w następującym składzie: 

Magdalena Liebert - pedagog szkolny - przewodnicząca komisji 

Ewa Majzner- Dziedzic – pedagog szkolny  

Elżbieta Lemiszewska - – pedagog szkolny 

Sławomir Iwański – wicedyrektor  

Małgorzata Pawlik – wicedyrektor  

Anna Semeniuk – opiekun Samorządu Uczniowskiego  

 

§ 2  

Obowiązki i zadania członków komisji określa „Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce 

 i osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 204 w Warszawie” 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 



REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE  

I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 W WARSZAWIE 

 

Podstawa prawna: 

Art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 2198 z 

późn. zm.) 

§ 1 

1. Dyrektor powołuje szkolną komisje stypendialną zwana dalej „komisją” oraz jej 

przewodniczącego w drodze zarządzenia. Załącznik 1 

2. Komisja przydziela stypendia wg kryteriów niniejszego regulaminu. 

3. Przewodniczący komisji przed przyznaniem stypendiów sprawdza i rozlicza kwotę 

przeznaczoną na stypendia ujętą w planie finansowym szkoły na dany rok budżetowy. 

 Środki na ten cel pochodzą od organu prowadzącego szkołę. 

4. Wysokość kwot stypendiów uwarunkowana jest od ilości posiadanych środków w danym 

roku budżetowym. 

5. Progi kwot stypendiów w danym roku ustala komisja po uwzględnieniu liczby uczniów 

zakwalifikowanych do otrzymania stypendium. 

6. Komisja przeznacza na stypendia za I semestr danego roku szkolnego nie więcej niż połowę 

ogółu środków przewidzianych do wydatkowania w danym roku. 

7. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może  przekroczyć 

dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych. 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie 

wcześniej niż po ukończeniu I semestru nauki począwszy od klasy IV. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie jest udzielanie uczniom klas I 

– III ze względu na fakt, że w klasach tych stosowana jest ocena opisowa. 

3. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za 

osiągnięcia sportowe jeśli spełni przewidziane regulaminem kryteria. 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce kieruje do komisji wychowawca 

klasy. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe kieruje do komisji 

nauczyciel wychowania fizycznego będący członkiem komisji stypendialnej, po 

zasięgnięciu opinii całego zespołu nauczycieli wychowania fizycznego. Wzór wniosku 

posiada komisja stypendialna. 



2. Wniosek do komisji powinien zostać złożony na klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej zatwierdzającym wyniki nauczania za I półrocze bądź za cały rok szkolny. 

Szczegółowy termin wpływu wniosków ogłasza przewodniczący komisji. 

3. Ostateczne zatwierdzenie stypendiów odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

4. Uczeń traci prawo do stypendium jeśli otrzymał pisemne upomnienie, naganę wychowawcy 

lub dyrektora szkoły. 

§ 4 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

1. Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są uczniowie, którzy uzyskali 

najwyższą średnią ocen w szkole oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania w 

półroczu poprzedzającym przyznanie stypendium. 

2. Ilość stypendystów uzależniona jest od liczby uczniów osiągających powyższe kryteria 

oraz od środków finansowych jakimi dysponuje szkoła. 

 

§ 5 

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który: ma znaczące osiągnięcia 

sportowe (co ocenia zespół nauczycieli wychowania fizycznego) i odniósł sukces 

reprezentując szkołę we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

powiatowym (WOM), oraz otrzymał  dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. 

2. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może jednak 

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

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (ze zmianami kwoty zasiłków rodzinnych) 

§ 6 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 r. uchwałą Rady Pedagogicznej 

nr 15 

 

Załącznik 1  

Komisja stypendialna w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie Zarządzenia Dyrektora 

11/2020/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. 

Magdalena Liebert pedagog szkolny - przewodnicząca  

Ewa Majzner- Dziedzic – pedagog szkolny  

Elżbieta Lemiszewska - pedagog szkolny 

Sławomir Iwański – wicedyrektor  

Małgorzata Pawlik – wicedyrektor  

Anna Semeniuk – opiekun Samorządu Uczniowskiego  

 


