
REGULAMIN 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

uczniom Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie 

 

 

Na podstawie art. 90c i 90g ustawy z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 

Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w sprawie pomocy materialnej dla uczniów oraz § 

18 pkt 1 Statutu ustala się regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce                         

lub za osiągnięcia sportowe uczniom Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza                  

w Żukowie. 

 

§ 1 

 

1. Formami pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetowych szkoły są: 

a) stypendium za wyniki w nauce, 

b) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium  za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ma charakter motywacyjny. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane jest w formie 

pieniężnej. 

4. Uczniowi może być przyznane jedno stypendium w danym roku szkolnym. 

 

§ 2 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom       

na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

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

poprzedzającym jego przyznanie uzyskał: 

a) średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 5,2, 

b) wzorową ocenę zachowania. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który w okresie 

poprzedzającym jego przyznanie uzyskał:  

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania 

b) wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym co najmniej na szczeblu powiatu  

   (miejsca I-III) 



4. W przypadku dużej liczby kandydatów przy przyznaniu stypendium za wyniki w nauce 

dodatkowo uwzględnia się: 

a) sukcesy w konkursach przedmiotowych lub zainteresowań co najmniej na szczeblu 

powiatu,  

b) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i poza nią. 

5. W przypadku dużej liczby kandydatów przy przyznawaniu stypendium za osiągnięcia 

sportowe dodatkowo uwzględnia się: 

a) sukcesy sportowe w Lidze Wojewódzkiej (miejsca I-VI), 

b) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i poza nią. 

 

§ 3 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

100 zł. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przydziela się w ramach 

środków przyznanych szkole na ten cel przez Radę Miejską w Żukowie w corocznej 

uchwale budżetowej. 

 

§ 4 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa 

wychowawca klasy w terminie 2 dni od klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej. 

2. Wzory  wniosków stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Wnioski rozpatruje powołana przez Dyrektora Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją. 

4. W skład Komisji wchodzą: 

a) zastępca Dyrektora jako przewodniczący, 

b) opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

c) pedagog szkolny, 

d) przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Do zadań Komisji należy: 

a) przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce     

lub za osiągnięcia sportowe, 

b) wyrażanie opinii w stosunku do poszczególnych wniosków, 



c) podanie propozycji wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe, 

d) sporządzenie protokołu ze swojego posiedzenia, 

e) przekazanie wniosków i protokołu Dyrektorowi szkoły w terminie 4 dni                   

od klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej. 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce    

lub za osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

3. Z decyzją Dyrektora zostają zapoznani: 

a) wychowawcy, 

b) zainteresowany uczeń lub jego rodzice, 

c) księgowość szkolna. 

4. Odbiór stypendium następuje w kasie szkoły. 

 

§ 6 

 

Traci moc Regulamin z dnia 01.06.2009 r. w sprawie przyznawania stypendium za wyniki  

w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom Publicznego Gimnazjum nr 2 im. J. Heweliusza                  

w Żukowie 

 

§ 7 

 

Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016 

 

 

 

   Dyrektor 

Mirosława Żołna 

 

  

 

 



 

                                                                                                               

Załącznik 1 

do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  

uczniom Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza  w Żukowie 

 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce  

 

Imię ……………………………………..…. 

Nazwisko ………………………………….. 

Klasa ……………………………. 

Adres ………………………………………. 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU: 

Stypendium za wyniki w nauce: 

a) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych (co najmniej 5,2): ……………………. 

b) ocena zachowania: wzorowa 

c) sukcesy w konkursach przedmiotowych lub zainteresowań co najmniej na szczeblu  

powiatu: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

d) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i poza nią: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Żukowo,……………………..                                 ………………………………………..                                                                                                                                                                     



                                                                                            (podpis wychowawcy) 

Załącznik 2 

do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  

uczniom Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza  w Żukowie 

 

 

                                                                            Wniosek 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

Imię………………………….................. 

Nazwisko……………………………….. 

Klasa……………………………………. 

Adres…………………………………… 

 

 

                                           UZASADNIENIE WNIOSKU 

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe: 

a) ocena  zachowania (co najmniej bardzo dobra): ……………………. 

b) wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym co najmniej na szczeblu powiatu 

(miejsca I-III) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

c) sukcesy sportowe w Lidze Wojewódzkiej (miejsca I-VI): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

d) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i poza nią: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

                

Żukowo,.............................                                                        ………………………………………. 

(podpis wychowawcy) 



 

 


