
REGULAMIN 

przyznawania jednorazowego stypendium Dyrektora 

 za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  

w Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 90 g. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572. ze zmianami). 

2. Statut Szkoły – paragraf 79 punkty 1. i 2. 

1. Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 82 w Gdańsku dysponuje kwotą przyznaną przez organ 

prowadzący w planie finansowo-budżetowym szkoły na dany rok. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który osiągnął bardzo dobre wyniki                    

w nauce, uzyskał wzorową ocenę zachowania, był reprezentantem szkoły i spełnił 

wymienione poniżej warunki:  

 Średnia ocen na koniec I semestru co najmniej 5,0 / średnia ocen na koniec roku 

szkolnego   co najmniej 5,2 (w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego odpowiednio – 4,75 i 4,9) i 

 uczeń zajął I – III miejsce w finale wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub 

 uczeń został laureatem bądź finalistą konkursu o zasięgu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim  lub 

 uczeń zajął bardzo wysoką lokatę w konkursie o zasięgu międzynarodowym. 

 

3. W szczególnych przypadkach, kiedy żaden uczeń szkoły nie spełnił wyżej określonych 

warunków, stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał  najwyższą średnią ocen                            

i najwyższe osiągnięcia. 

 

4. Stypendium sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał wzorową ocenę zachowania,                         

był reprezentantem szkoły oraz spełnił jeden z poniższych warunków: 

 zajął I-III miejsce w finale zawodów o zasięgu wojewódzkim lub 

 zajął I-V miejsce w finale zawodów o zasięgu ogólnopolskim lub 

 osiągnął bardzo wysoką lokatę w zawodach o charakterze międzynarodowym. 

 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV                              

do ukończenia pierwszego okresu (semestru) nauki. 

 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III. 

 



7. Uczeń może otrzymać stypendium Dyrektora jeden raz w roku szkolnym. 

 

8. Tryb przydzielania stypendium: 

 Z wnioskiem o przydzielenie stypendium występuje wychowawca klasy do szkolnej 

komisji stypendialnej, która po zaopiniowaniu go przekazuje dyrektorowi. 

 Wniosek należy złożyć u przewodniczącego szkolnej komisji stypendialnej w terminie                   

do trzech dni po radzie klasyfikacyjnej. 

 Wniosek powinien zawierać dane osobowe ucznia, informację o średniej ocen                       

i ocenie zachowania oraz opis osiągnięć w danym roku szkolnym. 

 Do wniosku należy dołączyć poświadczoną  kopię  zaświadczenia wojewódzkiej/ 

ogólnopolskiej komisji konkursowej/sportowej. 

 

9. Stypendium przyznaje się jednorazowo po klasyfikacji śródrocznej i rocznej, a jego 

wysokość ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady 

pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

10. Szkolną komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły spośród członków Rady 

Pedagogicznej.           W jej skład wchodzą: 

 przewodniczący 

 dwóch członków. 

 

11. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół. 

 

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

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

  

13. Dyrektor szkoły powiadamia wychowawcę oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                          

o podjętej decyzji. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

 

14. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2015r.  

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24 lutego 2015r. 

Samorząd Uczniowski wyraził pozytywną opinię w dniu 25 lutego 2015r. 

 

 


