
Regulamin przyznawania stypendium Dyrektora Szkoły 

za wyniki w nauce  

uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 

 im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju 

 

Podstawa prawna:  

• Art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),  

• Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 111) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Szkoła może przyznawać świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. 

2. Stypendia te są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą 

poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce. 

3. Regulamin określa warunki, formę i tryb przyznawania oraz wypłacania 

stypendium za wyniki w nauce. 

4. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez 

organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

5. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu I semestru nauki począwszy od klasy IV cyklu 6-letniego oraz 

klasy III cyklu 4- letniego PSM I stopnia. 

6. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest 1 raz w semestrze. 

7. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 

dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i 

okres jego przysługiwania ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych. 

 

 

II. WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który w okresie 

poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium uzyskał: 

a) średnią ocen powyżej 5,0  lub 

b) średnią ocen co najmniej  5,0  oraz tytuł laureata w konkursach 

instrumentalnych lub z przedmiotów teoretycznych o zasięgu 

regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym; 

c) z instrumentu głównego co najmniej ocenę bardzo dobrą; 



d) z pozostałych przedmiotów co najmniej ocenę dobrą; 

e) brał aktywny udział w życiu szkoły.  

2. Stypendium zostaje przyznane na wniosek kierownika danej sekcji. Kierownik  

zgłasza kandydatów do stypendium ze swojej sekcji w terminie do 5 dni od 

posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęconej klasyfikacji śródrocznej lub 

rocznej. 

3. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną na okres jednego roku 

szkolnego. 

4. Do zadań Komisji Stypendialnej należy wyłonienie kandydatów do otrzymania 

stypendium za wyniki w nauce oraz ustalenie średniej ocen, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

5. Przewodniczący Komisji Stypendialnej sporządza protokół z posiedzenia 

Komisji w terminie 7 dni po zakończeniu obrad. 

6. Komisja stypendialna przekazuje wniosek o przyznanie stypendium wraz ze 

swoją opinią dyrektorowi szkoły.  

7. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

8. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane raz na półrocze. 

9. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez 

organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

10. Wypłata stypendium dokonywana jest w formie przelewu środków na 

rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. 

 

 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin podany będzie do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej szkoły.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


