
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. DRA BERNARDA SYCHTY W ŚWIECIU

Podstawa prawna: Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) 

§ 1

1. Dyrektor powołuje komisję stypendialną zwaną dalej „Komisją” oraz jego przewodniczącego 

w drodze zarządzenia.

2. Do zadań Komisji należy: 

− opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, 

− przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, − 

sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, 

− zaopiniowanie wniosków,

− rozpatrywanie osiągnięć w nauce celem wyboru uczniów o najwyższych osiągnięciach,

 − przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi szkoły, 

− odbywanie posiedzeń w terminach uzgodnionych z dyrektorem.

3. Komisja przed przyznaniem stypendium sprawdza i rozlicza kwotę przeznaczoną na 

stypendia w planie finansowym szkoły.

§ 1a

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca.

2. Wnioski należy składać do Komisji  w terminie 7 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej

zatwierdzającej śródroczne i końcoworoczne wyniki nauczania.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 2

1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (po I semestrze i na koniec roku

szkolnego).

2. Stypendium nie obejmuje miesięcy wakacyjnych.

3.  Stypendium za  wyniki  w  nauce  może  otrzymać  uczeń,  który  spełnia  łącznie  następujące

wymagania:

a) uzyskał wysoką średnią ocen (cztery najwyższe średnie w szkole)

b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,



§ 3

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli  otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora

szkoły w danym roku szkolnym przewidzianą w Statucie.

§ 4

Wysokość stypendium w każdym roku szkolnym wynosi  250 zł  miesięcznie  i  jest  dzielone na 4

stypendia naukowe. Środki na stypendia przekazuje organ prowadzący szkołę.

§ 5

Stypendia wypłacane są na koniec miesiąca w sekretariacie szkoły. Uczeń potwierdza otrzymanie

stypendium własnoręcznym podpisem.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2018r.



WNIOSEK O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu

za II semestr, rok szkolny 2020/2021

1) Imię i nazwisko ucznia ……………………………….. Data złożenia wniosku: ………….

2) Data i miejsce urodzenia …………………………........ Klasa: ………………

3) Miejsce zamieszkania ………………………………………………………….

4) Spełnione kryteria:

Kryterium
regulaminu

Osiągnięcia Spełnione kryterium

§ 2 pkt. 3

Celujące i b. dobre wyniki w nauce

Wysoka średnia ocen (cztery najwyższe średnie w szkole)

Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania

5) Decyzja Komisji …………………………………………………….

Czytelne podpisy członków komisji:

Przewodniczący: ……………………………………

Członek: ……………………………………………

Członek: ……………………………………………

6) Decyzja Dyrektora …....................................................................................................................

……………………………..

Pieczątka, podpis dyrektora


