
 

Regulamin ustalania, przyznawania i wypłacania stypendiów 

naukowych i sportowych dla uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej 
Królowej Pokoju w Łowiczu 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady, kryteria oraz tryb udzielania stypendiów naukowych 

i sportowych o charakterze motywacyjnym dla uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej 
Królowej Pokoju w Łowiczu wraz ze wzorami wniosku. 

2. W Regulaminie mają zastosowanie przepisy znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2018r., poz. 1457), Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

Statutu Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu - par 45 ust 3. 

 

 

§ 2 

1. Stypendium otrzymuje uczeń klasy ósmej Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju 

w Łowiczu, który w danym roku szkolnym spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) uzyskał wysoką średnią ocen co najmniej 5 (bez ocen dostatecznych i niższych) oraz 

ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą na koniec drugiego semestru w klasie 

VIII; 

b) ma znaczące osiągnięcia sportowe – uzyskał miejsce od 1 do 7 indywidualnie lub 

drużynowo w zawodach na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez Szkolny 
Związek Sportowy. 

2. Uczeń, który spełnia więcej niż jeden warunek, otrzymuje tylko jedno stypendium.  
3. Wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1) składa wychowawca do Dyrektora 

szkoły wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w terminie 7 dni od dnia 

spełnienia warunku uprawniającego do stypendium. 

4. Stypendium przyznaje Dyrektor szkoły w ramach środków znajdujących się w budżecie 
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

5. Wysokość stypendium wynosi  odpowiednio: 

a) do kwoty 400,00zł. za wysoką średnią ocen na koniec drugiego semestru w klasie VIII; 

b) do kwoty 200,00zł. za osiągnięcia sportowe w zawodach indywidualnych lub 

zespołowych. 
 

 

§ 3 

Decyzję o przyznaniu, cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium i jego wysokości podejmuje 
Dyrektor szkoły. 

 

§ 4 

Od decyzji Dyrektora szkoły uczniowi przysługuje odwołanie do Rektora Kolegium Zakonu 

Pijarów w Łowiczu w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji. 
 

 

 



 

 

§ 5 

Stypendium wypłacane jest w miesiącu lipcu, w miarę posiadanych środków finansowych przez 
szkołę, na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. 
 

§ 6 

1. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń zapadają w terminie 14 dni od daty złożenia 

wniosku. 

2. Decyzje zawierają: 
a. nazwę organu wydającego 

b. datę wydania 

c. podstawę prawną 

d. rozstrzygnięcie 

e. informacje o możliwości i sposobie wniesienia odwołania 

f. podpis Dyrektora. 

 

 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany w Regulaminie z własnej inicjatywy, bądź na 
wniosek Rektora Kolegium Zakonu Pijarów w Łowiczu, Rady Pedagogicznej lub 

Samorządu Uczniowskiego. 
2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Dyrektora szkoły w porozumieniu i za 

zgodą Rady Pedagogicznej oraz po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 01 stycznia 2019r. 
4. Kwota stypendium może ulec zmniejszeniu w przypadku posiadania mniejszej ilości 

środków. 

 

Łowicz, dnia 17 października 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

        …………………………………. 
             miejscowość, data 

………………………………………. 
                 /imię i nazwisko/ 

 

Klasa ………………………………… 

 

 

 

Dyrektor  

Pijarskiej Szkoły Podstawowej 
 Królowej Pokoju w Łowiczu 

 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego/sportowego 

 

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., poz.1457) oraz Statutu 

Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu - par 45 ust 2 wnioskuję o przyznanie 

stypendium za: 

- uzyskanie średniej ocen …………….. oraz oceny …………………… z zachowania na koniec 

II semestru klasy ósmej w roku szkolnym ………………..………..………. 

- uzyskanie ……… miejsca w indywidualnych/zespołowych zawodach ……………..……………... 

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

……………………………………………………………………….…… w dniu …………….….. 
/pełna nazwa zawodów sportowych/ 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………. 

PESEL ………………………….…….….. Data i miejsce urodzenia ……………….……………....  

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ulica………………………………………nr domu .… .nr mieszkania……….. 

Kod pocztowy ……………..…. Poczta …………………… Miejscowość …..…………………..…. 

Powiat ………………………..….………… Województwo ………………………………..………. 

Numer konta bankowego na które należy przekazać stypendium: 

……………………………..............................................................................................................  
Właściciel konta: ………………………………………………………………………………….. 
 

 

………………………                ………………………….   ……………………………. 
 /podpis ucznia/  /podpis rodzica/       /podpis wychowawcy/ 

 

 

 

Opinia komisji stypendialnej - …………………………………………………………….………… 

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

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


