
Regulamin stypendium naukowego dla uczniów 
I Społecznej Szkoły Podstawowej 

 
 

1. Procedury postępowania kwalifikacyjnego 
a. O przyznanie stypendium występują wychowawcy klas składając pisemny wniosek 

o przyznanie stypendium uczniom, którzy spełniają wymagania określone w pkt. 2. 
b. Termin składania wniosków wyznaczony jest przez Dyrekcję Szkoły. 
c. Kandydatury uczniów muszą uzyskać akceptację Rady Pedagogicznej w formie 

uchwały. 
 

2. Postanowienia ogólne 
d. Stypendium jest przyznawane w czerwcu na kolejny rok szkolny, począwszy 

od września i ma formę zwolnienia z całości lub części opłat z czesnego. 
e. Po wystawieniu ocen za pierwszy semestr Komisja Stypendialna dokonuje weryfikacji 

przyznanych stypendiów i podziału funduszy wg kryteriów zamieszczonych w pkt. 4. 
f. W budżecie GTSz-u przewidziany jest fundusz stypendialny, który stanowi 

równowartość czesnego i może być obniżony lub podwyższony, w zależności 
od możliwości finansowych GTSz-u. 

g. O podziale funduszy (wartości przyznanych stypendiów) stanowi Komisja 
Stypendialna, w skład której wchodzą: 

 Dyrektor szkoły oraz jego zastępca, 
 Przedstawiciel rodziców z GTSz-u, 
 Dwóch nauczycieli wytypowanych przez Dyrekcję. 

h. Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. 
  

3. Warunki przyznawania stypendium 
Warunki ogólne przyznawania stypendium 
Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia równocześnie poniżej wymienione warunki: 

a. Uzyskuje w kwalifikacji rocznej średnią ocen co najmniej: 
 5,3  
 wśród ocen z poszczególnych przedmiotów nie może być oceny dostatecznej  

i niższej. 
b. Uzyskuje na świadectwie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
c. Aktywnie uczestniczy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych lub  

  sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym osiągając,  
  przynajmniej jeden raz, wynik plasujący wśród trzech najlepszych uczestników danego  
  konkursu lub tytuł laureata w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty.  

 
 Warunki szczegółowe podziału funduszy 
 Aby otrzymać stypendium o określonej wartości uczeń musi równocześnie spełnić wszystkie 

wymienione niżej warunki. 
Warunki uzyskania stypendium w wysokości 100 % wartości czesnego: 
a. Uzyskanie w kwalifikacji rocznej średniej ocen co najmniej: 

 5,5 w SP 
 wśród ocen z poszczególnych przedmiotów nie może być oceny dostatecznej i niższej. 

b. Uzyskanie na świadectwie wzorowej oceny z zachowania. 
c. Aktywne uczestnictwo w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych lub 

sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym i osiągnięcie, 
przynajmniej dwa razy wyniku plasującego wśród trzech najlepszych uczestników danego 
konkursu lub tytuł laureata w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty. 

 



Warunki uzyskania stypendium w wysokości 75 % wartości czesnego: 
a. Uzyskanie w kwalifikacji rocznej średniej ocen co najmniej: 

 5,4 w SP 
 wśród ocen z poszczególnych przedmiotów nie może być oceny dostatecznej i niższej. 

b. Uzyskanie na świadectwie przynajmniej bardzo dobrej oceny z zachowania. 
c. Aktywne uczestnictwo w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych lub 

sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym i osiągnięcie, 
przynajmniej jeden raz wyniku plasującego wśród trzech najlepszych uczestników danego 
konkursu lub tytuł laureata w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty. 

 
Warunki uzyskania stypendium w wysokości 50 % wartości czesnego: 
a. Uzyskanie w kwalifikacji rocznej średniej ocen co najmniej: 

 5,3 w SP 
 wśród ocen z poszczególnych przedmiotów nie może być oceny dostatecznej  

i niższej. 
b. Uzyskanie na świadectwie przynajmniej bardzo dobrej oceny z zachowania. 
c. Aktywne uczestnictwo w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych lub 

sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym i osiągnięcie, 
przynajmniej jeden raz wyniku plasującego wśród trzech najlepszych uczestników danego 
konkursu lub tytuł laureata w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty.  

 
 

4. Warunki utrzymania lub odebrania stypendium 
 
W drugim semestrze roku na który zostało przyznane stypendium przysługuje ono tylko 
i wyłącznie uczniowi, który utrzymuje wysoki poziom nauki i zachowania oraz aktywnie 
poszerza swoja wiedzę i godnie reprezentuje szkołę.  
Oznacza to, że: 
- jeśli średnia ocen ucznia, który otrzymał stypendium w wysokości 100% spadła poniżej 5,0 

lub uzyskał wynik z zachowania poniżej wzorowego lub zaprzestał uczestnictwa 
w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych, wysokość jego 
stypendium zostaje obniżona do 75%; 

- jeśli średnia ocen ucznia, który otrzymał stypendium w wysokości 75%  spadła poniżej 5,0 
lub uzyskał wynik z zachowania poniżej bardzo dobrego lub zaprzestał uczestnictwa 
w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych, wysokość jego 
stypendium zostaje obniżona do 50%; 

- jeśli średnia ocen ucznia, który otrzymał stypendium w wysokości 50%  spadła poniżej 5,0 
lub uzyskał wynik z zachowania poniżej bardzo dobrego lub zaprzestał uczestnictwa 
w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych, wysokość jego 
stypendium zostaje obniżona do 25%. 

W przypadku drastycznego obniżenia wyników w nauce i zachowaniu tzn. uzyskanie średniej 
poniżej 4,5 i oceny z zachowania poniżej bardzo dobrej Komisja Stypendialna odbiera 
uczniowi przyznane stypendium. 


