
 

REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE     

W ROKU 2022/2023 

uczniom klas IV-VIII  

Szkoły Podstawowej nr 65  

w Warszawie ul. Mścisławska 1 

 

 
Podstawy prawne: 

 

Ustawa o systemie oświaty- Stan prawny aktualny na dzień 20.03.2023 roku 

Dz.U.2022.0.2230 – Ustawa z dn. 7 września 1991 r. Rozdział 8a pomoc materialna dla 

uczniów.  Art. 90 g. ustawy o systemie oświaty – stypendium za wyniki w nauce ma charakter 

motywacyjny. 

 

§ 1. 

TRYB DECYZYJNY 

 
1. Ustalenie wysokości średniej ocen oraz rozdziału przyznawanych środków materialnych  

    dokonuje komisja w składzie: 

 - dyrektor szkoły - Marta Skrzyńska  

 - wicedyrektor szkoły - Anna Krefta  

 - pedagog szkolny  -  Jadwiga Szymańska  

 - członek komisji  - Beata Snachowska 

 

2. Do występowania z wnioskami o przyznanie stypendium za wyniki w nauce na podstawie  

    protokołów klasyfikacyjnych upoważnieni są wychowawcy klas. 

3. Komisja sporządza protokół z posiedzenia i przedstawia listę dzieci do zatwierdzenia  

    Dyrektorowi Szkoły. Ostatecznie stypendium przyznaje Dyrektor. 

4. Za dostarczenie komisji numerów rachunków opiekunów prawnych odpowiedzialni są            

wychowawcy klas. 

 

§ 2. 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA STYPENDIUM ZA 

WYNIKI WNAUCE 

 
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane w naszej szkole obecnym uczniom 

Szkoły Podstawowej nr 65, którzy  w wyniku klasyfikacji półrocznej w roku szkolnym 

2022/2023 spełniają poniższe warunki: 

1. Otrzymali ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. 

2. Średnia ocen z przedmiotów 

 

o w klasach IV – język polski, język angielski, historia, matematyka, przyroda 

wynosi co najmniej 5,0 do 6,0. 

 



o w klasach V i VI – język polski, język angielski, historia, matematyka, biologia 

i geografia wynosi co najmniej 5,0 do 6,0. 

o w klasach VII i VIII – język polski, język angielski, drugi język, historia, 

matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia wynosi co najmniej 5,0 do 

6,0. 

 

 

 

Średnia klas Kwota 

Klasy IV 5,0 – 5,2 200 zł 

Klasy V-VI 5,0 – 5,2 220 zł 

Klasy VII-VIII 5,0- 5,49 290 zł 

Średnia powyżej 5,5  400 zł 

 

 

 

4. Stypendia za wyniki w nauce będą wypłacone na podane przez opiekunów prawnych 

rachunki bankowe przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. 

 

 

Kwota przyznanego stypendium: 13,950 złotych. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


