Regulamin przyznawania stypendium uczniom
Gimnazjum nr 2 w Luboniu

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o zmianie ustawy (Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z
późniejszymi zmianami)
1. Gimnazjum przydziela stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po
każdym semestrze.
2. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy uzyskali najwyższe
średnie ocen w szkole oraz co najmniej dobre zachowanie w semestrze, za który
przydziela się stypendium.
3. Jeżeli więcej niż jeden uczeń ma taką samą średnią, stypendium otrzymuje uczeń,
który ma wyższą ocenę zachowania. Jeśli również ocena zachowania jest taka sama,
o przyznaniu stypendium decyduje opinia wychowawcy uwzględniająca:


reprezentowanie szkoły na zewnątrz,



udział w życiu klasy i szkoły,



udział w konkursach,



pomoc koleżeńską (wolontariat).

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:


uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym,



otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze, za który przyznawane jest
stypendium,



jest aktywny na lekcjach wychowania fizycznego i otrzymał z tego przedmiotu ocenę
co najmniej bardzo dobrą.

Jeżeli więcej niż jeden uczeń dobrą ocenę zachowania, o przyznaniu stypendium decyduje
opinia wychowawcy uwzględniająca:


reprezentowanie szkoły na zewnątrz,



udział w życiu klasy i szkoły.

5. Liczba przyznanych stypendium jest uzależniona od środków finansowych, którymi
dysponuje szkoła.

6. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
- przewodniczący,
- co najmniej dwóch nauczycieli.
7. Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Samorządu Uczniowskiego.
8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy składa do
komisji stypendialnej (załącznik nr 1).
9. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy
w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego składa do komisji stypendialnej
(załącznik nr 2).
10. Wnioski należy złożyć w kolejnym dniu po radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej.
11. Komisja Stypendialna rozpatruje i opiniuje wnioski, sporządza protokół z posiedzenia,
typując kandydatów do stypendium.
12. Wysokość stypendium może być zróżnicowana w zależności od uzyskanej średniej lub
poziomu osiągnięć sportowych ucznia. Można wziąć pod uwagę również sytuację
materialną ucznia.
13. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć
kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii

komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz

w porozumieniu z organem prowadzącym.
14. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący.
15. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z komisją stypendialną i Radą Pedagogiczną, ma
prawo odebrać uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
w przypadku złamania przez ucznia zasad zawartych w Statucie szkoły.

Załącznik nr 1

..............................dn. …………………....
miejscowość

Komisja Stypendialna
..........................................
..........................................
(nazwa szkoły, miejscowość)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce:
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………
W okresie ……………………………….. uczeń klasy ……………….. uzyskał:
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

średnią za wyniki w nauce:

………………………………..

ocenę zachowania:

………………………………..

Dodatkowe uzasadnienie wychowawcy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

………………………………....
(czytelny podpis wychowawcy klasy)
Załącznik nr 2

..............................dn. …………………....
miejscowość

Komisja Stypendialna
..........................................
..........................................
(nazwa szkoły, miejscowość)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
wnioskuję o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe:
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………
W okresie ……………………………….. uczeń klasy ……………….. uzyskał:
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

średnią za wyniki w nauce:

………………………………..

ocenę zachowania:

………………………………..

Wyniki sportowe ucznia:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
………………………………....
(czytelny podpis wychowawcy klasy)

