
Regulamin uzyskania Stypendium dla najlepszego sportowca oraz najlepszego 
ucznia. 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe(Dz. U. z 
2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) 

Statut Szkoły 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce w  Niepublicznej Podstawowej 
Szkole Mistrzostwa Sportowego w  Rudzie Śląskiej 

1.Stypendium za wyniki w nauce jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym przyznawanym przez dyrektora szkoły. 
2.Stypendium  za wyniki w  nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią co 
najmniej 5,00 w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium, posiada 
frekwencję nie mniejszą niż 90 % obecności oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z 
zachowania lub jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu 
wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
3.W przypadku gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa 
liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy 
uzyskali najwyższą średnią ocen. 
3.Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest nie wcześniej, niż po ukończeniu 
pierwszego okresu nauki w Szkole Mistrzostwa Sportowego. 
4.Stypendium naukowe nie jest przyznawane uczniom klas podstawówki od Ido III Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. 
5.Dyrektor powołuje w szkole komisję stypendialną w składzie: 
- zastępca dyrektora- przewodniczący komisji oraz przedstawiciele rady pedagogicznej- 
członkowie komisji. 
6.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy składa do komisji 
w terminie 5 dni od posiedzeniu rady pedagogicznej poświęconej odpowiednio: klasyfikacji 
śródrocznej i rocznej. 
7.Komisja przekazuje wnioski wraz ze swoja opinią dyrektorowi szkoły. 
8.Wysokość stypendium określa dyrektor szkoły. 
9.Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane. 
10.Wzór wniosku wraz ze wzorem decyzji o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce, 
stanowi załączniki 1 do niniejszego regulaminu. 

REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZY UCZEŃ – SPORTOWIEC  

Konkurs ma za zadanie co pół roku (po zakończonym semestrze) promować najlepszych 
uczniów – sportowców  z każdej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska, którzy 



umiejętnie łączą wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu. Konkurs ma 
zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie oraz zachęcić do 
uczestniczenia w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji. Dwóch uczniów z 
każdej klasy spełniających poniższe warunki otrzyma na uroczystym apelu lub imprezie 
okolicznościowej bon do sklepu sportowego na kwotę 100,00 złotych każdy.  

warunki: 

1.     w klasyfikacji śródrocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co 
najmniej dobre (max. 2 oceny dostateczne z przedmiotów), średnią ocen z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych co najmniej 3,75  

2.     uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania, ponadto wykazują się wysoką kulturą 
osobistą                w zespole, szkole i poza szkołą, godnie reprezentują szkołę oraz klub SMS 
Ruda Śląska  

3.     frekwencja na poziomie ok. 85% dotyczy zajęć dydaktycznych – szkolnych oraz 
treningów  (w przypadku treningów odpowiednie zaangażowanie oraz odpowiedni wkład 
pracy – ocenia trener) 

4.     poziom umiejętności wyróżniający się na tle innych zawodników w meczach ligowych – 
w turniejach, zgrupowaniach oraz obozach sportowych, godne reprezentowanie szkoły na 
zawodach sportu szkolnego. 

5.    odpowiednie zaangażowanie zawodników oraz ŚWIADOMOŚĆ w meczach oraz 
treningach, poparte umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy – zawartości treningowych 
- na treningach (ocenia trener!) 

6. wyboru dokonują trenerzy, po konsultacji z wychowawcą klasy  

W każdej klasie na półrocze zostanie przyznana nagroda rzeczowa (dwie osoby) w postaci 
sprzętu sportowego – pod warunkiem, że będą spełnione powyższe warunki. 

Regulaminy obowiązują z dniem 29.10.2018r.


