
Wniosek o przyznanie stypendium 
za wyniki w nauce  

 
 

Szkoła Podstawowa  im. Karola Wojtyły   
w Rotmance  
Al.Piłsudskiego 37  
 
 
 
Rok szkolny.............................................  

 
 
Szkolna Komisja Stypendialna 
 

Na podstawie art.90g ust.8 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 
256 zpóźn.zm) wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia:  
 
 
Imię i nazwisko ucznia.................................................................................................................   Klasa.............................. 

W semestrze......................uczeń uzyskał następującą średnią ocen za wyniki w nauce : ……………………. 

Zachowanie: ………………………………….. 

 

http://rotmanka.com.pl/download/temp/Stypendium.pdf#page=1
http://rotmanka.com.pl/download/temp/Stypendium.pdf#page=1


Potwierdzenie osiągnięć w konkursach: 

Lp. Nazwa konkursu Termin Uzyskane 
miejsce 

    

    

    

    

    

    

 Potwierdzeniem osiągnięć są kserokopie dyplomów lub zaświadczeń  

 

 

Rotmanka.......................................       podpis składającego wniosek.......................................................... 

 

 Stypendia za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który: 
a)uzyskał lub przekroczył 5,5 średnią ocen ( szkoła podstawowa) 
b)uzyskał lub przekroczył 5,3 średnią ocen (gimnazjum) 
c) otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania ( patrz WZO Szkoły Podstawowej w Rotmance) 
d) jest laureatem ( I, II, III miejsce) konkursów szkolnych, gminnych, powiatowych 
e) jest laureatem lub finalistą konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich 
Wymagane jest potwierdzenie osiągnięć w co najmniej dwóch konkursach 
f) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska i godnie reprezentuje szkołę 
g) uzyskał akceptację komisji stypendialnej 



Wniosek o przyznanie stypendium 
za osiągnięcia sportowe 

 

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły 
w Rotmance  
Al.Piłsudskiego 37  
 
 

Rok szkolny ...........................................  
 
 

Szkolna Komisja Stypendialna 
 

Na podstawie art.90g ust.8 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 z późn.zm) 
wnioskuję o  
przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia: 
 
 
 

Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................................  klasa ....................................  

 

Zachowanie: …………………………………………………………………… 

 

http://rotmanka.com.pl/download/temp/Stypendium%20Sportowe.pdf#page=1
http://rotmanka.com.pl/download/temp/Stypendium%20Sportowe.pdf#page=1


W semestrze........................ uczeń uzyskał następujące wyniki we współzawodnictwie sportowym:  
 

Lp. Zawody sportowe Termin Udział 
indywidualny/grupowy 

Uzyskane 
miejsce 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Potwierdzeniem osiągnięć są kserokopie dyplomów lub zaświadczeń  

 

Rotmanka.................................................... Podpis składającego wniosek ......................................................................  

 Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który: 
a) „indywidualnie” zajął I ,II ,III miejsce w zawodach sportowych na poziomie międzyszkolnym, gminnym, powiatowym 
b) „indywidualnie” zajął I – X miejsca w zawodach sportowych na poziomie  , wojewódzkim lub ogólnopolskim 
b) „drużynowo” zajął I, II, III miejsce w zawodach sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim 
c) godnie reprezentuje szkołę w zawodach 
e) systematycznie uprawia wybraną dyscyplinę sportową 
f) otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania ( patrz WZO Szkoła Podstawowa  w Rotmance) 
g) uzyskał akceptację komisji stypendialnej 

Wymagane jest potwierdzenie osiągnięć w co najmniej dwóch zawodach sportowych (indywidualnie – Indywidualnie, indywidualnie – 
drużynowo, drużynowo – drużynowo) 



 

 
 


