
Regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora za wyniki w nauce. 

Opracowany na podstawie Art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. 2004.256.2572 z póź. zm.) 

§ 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce.  

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią 

komisji stypendialnej, którą powołuje dyrektor szkoły.    

2. W skład komisji stypendialnej wchodzą przedstawiciele wychowawców poszczególnych 

oddziałów klas IV, V i VI oraz gimnazjum.  

3. Wysokość stypendium oraz ilość przyznanych stypendiów jest uzależniona od środków 

przyznanych przez organ prowadzący  na ten cel w budżecie szkoły.  

4. Wysokość stypendium i ilość przyznanych stypendiów ustala dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej.  

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się dwukrotnie - na koniec półrocza i na koniec 

roku szkolnego..  

§ 2. Kryteria obowiązujące przy przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce.  

1. O stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali na koniec 

półrocza/roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 5,0 i ocenę zachowania nie niższą niż 

dobra.  

2. Komisja Stypendialna uwzględnia uzyskany przez ucznia tytuł Laureata lub Finalisty w 

Wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym prze Podlaskiego Kuratora 

Oświaty. 

3. Średnią ocen, za którą zostanie przyznane stypendium, ustala komisja stypendialna po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

§ 3. Procedury dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendium.  

1. Wniosek – zał. nr 1 do Regulaminu – wypełnia wychowawca  ucznia i składa do komisji 

stypendialnej w ustalonym przez komisję terminie.  

2. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski następnego dnia po złożeniu wniosków przez 

wychowawców.  

3. Po rozpatrzeniu wniosków komisja przedstawia dyrektorowi szkoły listę uczniów,  którym 

przyznano stypendia za wyniki w nauce.  

4. Dyrektor szkoły ogłasza listę uczniów, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce.  

5. Stypendia są przekazywane na konto rodziców ucznia, podane wychowawcy po przyznaniu 

stypendium dla ucznia.  



WZÓR 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za semestr………….. 

w roku szkolnym ………………   

 

Imię i nazwisko 

ucznia 

Klasa Średnia ocen na 

koniec 

półrocza/roku 

szkolnego 

Ocena 

zachowania na 

koniec 

półrocza/roku 

szkolnego 

Uczeń otrzymał 

tytuł Laureata 

lub Finalisty w 

konkursie 

przedmiotowym 

(proszę wpisać 

właściwą 

informację i 

podać 

przedmiot) 

     

Data : Popis wychowawcy: 

 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

Komisja stypendialna przyznała/nie przyznała* uczn. ………………………………………. 

…………………. klasy ……………  stypendium za wyniki w nauce w wysokości  

………………… zł (słownie ………………………………………………………………………..). 

Powyższa kwota zostanie wpłacona na konto ………………………………………………. 

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

podane przez rodziców ucznia.  

Sokółka ………………..                                                   Czytelne podpisy członów komisji 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

……………………………………… 

* właściwe podkreslić 


