
REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY ZA WYNIKI W NAUCE  

LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU 

 

Na podstawie art. 90 g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) wprowadza się 

niniejszy regulamin zarządzeniem dyrektora szkoły. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

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

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium 

za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym  

oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym 

okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki. 

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną na 3 lata, w skład której wchodzi 

psycholog szkolny, nauczyciel przedmiotu z grupy przedmiotów humanistycznych, 

nauczyciel przedmiotu z przedmiotów grupy matematyczno – przyrodniczych  

oraz nauczyciel wychowania fizycznego. 

5. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.  

6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane  

raz w okresie (semestrze). 
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Rozdział II. Kryteria przyznania stypendium  

 

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

a) uzyskał średnią ocen co najmniej co najmniej 5,0 w okresie poprzedzającym okres,  

w którym przyznaje się to stypendium oraz uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą 

ocenę zachowania, 

b) jest laureatem lub zwycięzcą olimpiady lub konkursu na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym. 

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który 

zajął miejsca od I do III w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym  oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  

 

Rozdział III. Zasady i tryb przyznawania stypendium 

 

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

(załącznik 1) wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej nie później niż 3 dni 

robocze po terminie posiedzenia Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji danego 

okresu. 

2. Kandydat ubiegający się stypendium jest zobowiązany udokumentować osiągnięcia  

w sposób określony we wniosku o przyznanie stypendium. 

3. Komisja stypendialna opiniuje wnioski i typuje kandydatów do stypendium. 

4. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, który wraz z wnioskami 

złożonymi przez wychowawców klas, przedstawia Dyrektorowi szkoły. 

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Od decyzji Dyrektora szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo 

odwołania. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor 

szkoły. 
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