
Regulamin 
udzielania  stypendium  za  wyniki  w  nauce   

i  za  osiągnięcia  sportowe  uczniom 
Publicznego  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w  Biadaczu 

 
 
I. Podstawa prawna: art. 90 g  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Tekst jednolity: Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  
z późniejszymi zmianami). 

II. Cel  i  charakter  stypendium: 

1. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu. 

2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których 
zainteresowania wykraczają poza szkolny program i którzy mogą poszczycić 
się znaczącymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi. 

3. Stypendium przyznawane jest uczniom klas I – III gimnazjum. 

4. Uczeń klasy pierwszej może ubiegać się o stypendium nie wcześniej niż po 
ukończeniu pierwszego semestru nauki w gimnazjum. 

III. Zasady  zgłaszania  kandydatów: 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca 
klasy, a za osiągnięcia sportowe we współpracy z nauczycielem wychowania 
fizycznego do komisji stypendialnej w dniu rady klasyfikacyjnej, która 
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły /zał. nr 1, zał. nr 2 /. 

2. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich wnioskach 
dostępnych w sekretariacie gimnazjum.  

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi 
integralną część wniosku o przyznanie stypendium /zał. Nr3 /. 

4. Do wniosku dołącza się poświadczone kserokopie dokumentów 
potwierdzających  uzyskanie osiągnięć w nauce i sporcie. 

IV. Zasady  i  tryb  przyznawania  stypendium: 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia 
jedno z następujących kryteriów: 

a) osiągnął szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec semestru lub roku 
szkolnego, tj. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 



5,1 oraz wzorową ocenę zachowania, w semestrze poprzedzającym semestr, 
w którym przyznaje się to stypendium 

b) w przypadku uczniów kończących klasę III gimnazjum oprócz średniej ocen 
5,1 uczeń uzyskał minimum 80% maksymalnej liczby punktów  
z egzaminu gimnazjalnego. 

2. Bez względu na średnią ocen stypendium za wyniki w nauce może być 
przyznane uczniowi, który jest : 

a) laureatem konkursów przedmiotowych organizowanych lub 
współorganizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz ma  
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

b) laureatem lub finalistą olimpiad i turniejów ogólnopolskich organizowanych 
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz ma  
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który 
otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego,  
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, systematycznie uczestniczył  
w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach sportowych i uzyskał  
we współzawodnictwie międzyszkolnym, indywidualnie lub zespołowo  
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium: 

a) miejsce  1  w  półfinale  wojewódzkim, 

b) co  najmniej  1 -3  miejsce  w  finale  wojewódzkim, 

c) co  najmniej  8  miejsce  w  półfinale  ogólnopolskim, 

d) udział  w  finałach  Mistrzostw  Polski, 

e) miejsce  od  1 – 20  na  szczeblu  międzynarodowym, 

f) jest członkiem kadry Polski, reprezentuje Polskę indywidualnie lub 
zespołowo na arenie międzynarodowej. 

4. Uczeń może mieć przyznane stypendium równocześnie za wyniki w nauce  
i za osiągnięcia sportowe. 

5. Korzystanie przez ucznia ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym nie ma wpływu na przyznanie stypendium za wyniki w nauce  
i za osiągnięcia sportowe. 

6. 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.  

7. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji 
stypendialnej rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem 
prowadzącym szkołę  



8. 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  
z późniejszymi zmianami.  

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz 
w semestrze, odpowiednio w terminach: 

a) za pierwszy semestr - po zakończeniu semestru nie później niż  
31 marca; 

b) za drugi semestr - najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych roku szkolnego. 

10. Stypendium wypłacane jest w formie gotówkowej lub przelewem na konto 
bankowe wskazane przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 

11. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków  
na stypendia, w pierwszej kolejności stypendia otrzymują uczniowie  
z najwyższą średnią ocen. 

12. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną 
przekazane pisemnie po podjęciu przez Dyrektora Gimnazjum decyzji w tej 
sprawie /zał. nr 4, nr 5 /. 

13. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

14. Wykaz uczniów, którym przyznano stypendium wywiesza się na gazetce 
ogłoszeń szkolnych oraz przedstawia na apelu szkolnym.  

V. Postanowienia końcowe 

1. Cofa się przyznane stypendium o charakterze motywacyjnym, jeżeli uczeń: 

a) zmienił w trakcie wypłat stypendium miejsce zamieszkania na miejsce poza 
terenem gminy Łubniany, 

b) prezentuje postawę niegodną ucznia PG w Biadaczu, 

c) przerwał naukę w trakcie roku szkolnego, 

d) został skreślony z listy uczniów. 

2. W sprawach spornych nie objętych regulaminem, ostateczne rozstrzygnięcia 
podejmuje Komisja Stypendialna i dyrektor szkoły. 

3. Tekst Regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 

          
 

............................................. 
           (podpis Dyrektora) 
 


