
 
Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla ucznia zdolnego  

w ramach projektu „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz” 
współfinansowanego z Funduszy Europejskich 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa:  
a) wysokość stypendium o charakterze motywacyjnym,  
b) formę stypendium motywacyjnego, 
 c) tryb i sposób przyznania stypendium, 
 d) tryb wypłacania stypendium.  

2. Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918r. w Powidzu w ramach projektu „Rozwój 
edukacji szkolnej w Gminie Powidz” może udzielać świadczeń pomocy  
materialnej o charakterze motywacyjnym dla ucznia szczególnie uzdolnionego, którymi są:  
a)stypendium na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.  
3. Stypendium motywacyjne jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, który może poszczycić 
się znaczącymi osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie go do rozwijania uzdolnień  
i zainteresowań w nauce. 
4. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  
w ramach środków finansowych przyznanych z projektu „Rozwój edukacji szkolnej  
w Gminie Powidz” realizowanego w latach 2019-2021. 
5. Stypendium motywacyjnego nie udziela się uczniom klas I –III szkoły podstawowej oraz uczniom 
klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki. 
6. Stypendium może otrzymać uczeń uczestniczący nieprzerwanie w zajęciach rozwijających  
w latach 2019-2021. 

ROZDZIAŁ II 
Sposób ustalania wysokości i forma stypendium motywującego 

1. Wysokość stypendium ustalona jest odgórnie z Funduszy Europejskich współfinansujących 
projekt „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”.  
2. Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który systematycznie uzyskuje wysoką 
średnią ocen oraz uzyskuje wysokie wyniki w konkursach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, 
a także systematycznie uczestniczy w zajęciach rozwijających w ramach w/w projektu.  
3. Kryteria przyznawania stypendium:   
a) uzyskiwanie z obowiązkowych przedmiotów nauczania średnią ocen co najmniej 5,0 bez ocen 
niższych niż ocena dobra z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, przyroda 

lub j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, geografia, fizyka i chemia; 
b) w poprzednim roku szkolnym z minimum dwóch spośród przedmiotów: przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych lub matematyki uzyskanie oceny celującej; 
c) otrzymywanie wzorowej oceny z zachowania;  

d) uczeń jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim lub ogólnopolskim w szczególności w zakresie w/w przedmiotów ; 

e) wykazywanie kreatywności i inicjatywy (udział w kołkach i organizacjach), oraz dbanie  
o wizerunek szkoły (praca na jej rzecz i lokalnego środowiska); 

f)  spełnianie kryteriów , w tym dochodowego określonego w  pkt.7.1.6 Regulaminu konkursu nr 
RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 WRPO na lata 2014-2020. 

4. Stypendium motywacyjne dla jednego ucznia zdolnego jest udzielane w formie świadczenia 
pieniężnego w wysokości 300,00 PLN / miesięcznie przez okres 20 miesięcy. 



 
5. W przypadku równej średniej i jednakowej oceny z zachowania o kolejności przyznawania 

stypendium decyduje średnia ocen z w/w przedmiotów oraz ilość  udziałów w różnych  konkursach. 
6. Stypendium jest przyznawane na wniosek rodzica ucznia ubiegającego się o stypendium                      

( Załącznik nr 1 do regulaminu).  
ROZDZIAŁ III 

Tryb i sposób przyznawania stypendium oraz procedura odwoławcza.  

 
1. Regulamin przyznania stypendium motywacyjnego dla ucznia zdolnego został ustalony  
na podstawie zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918r.    
2.  Organem opiniodawczo – doradczym jest Szkolna Komisja Stypendialna powoływana przez 
Dyrektora w składzie:  
•wicedyrektor –przewodniczący Komisji  
•opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,  
•nauczyciel (nie pełniący funkcji wychowawcy klasy w klasach IV-VIII) 

•pedagog szkolny. 
3. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do wiadomości rodzice 

lub prawni opiekunowie ucznia. 
4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego 

stypendium motywacyjnego, gdy stypendysta:  
a) rażąco naruszył obowiązki ucznia,  
b) dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej postawy moralno-etycznej , 
c) wielokrotnie opuszczał zajęcia pozalekcyjne z w/w projektu,  
d) odmawiał udziału w konkursach i reprezentowaniu szkoły na zewnątrz.  
5. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne. 
6. Stypendium motywacyjne dla ucznia zdolnego zostanie wypłacane po uprzednio zawartej 
umowie z  rodzicami / opiekunami prawnymi stypendysty (Załącznik nr 2 do regulaminu). 
7. Stypendium motywacyjne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę 
należności w formie przelewu na wskazane w umowie przez rodziców / prawnych opiekunów 
konto w okresie do tego uprawniającym.  
8. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów o charakterze 
motywacyjnym dla ucznia zdolnego. 
9. Rodzicom stypendysty przysługuje prawo wniesienia odwołania  terminie 14 dni od dnia 
przyznania stypendium do organu , który przyznał stypendium- Dyrektora Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Powidzu. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe  
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r. 
2. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną 
Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918r.  
3. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na  szkolnej stronie internetowej  

i dostępny u wychowawców klas. 
 
 
Powidz, dnia 29.11.2019r. 


