
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  20/2018/2019 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego w 

Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH 
 

I. Cel i charakter stypendium 
1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom Szkoły Podstawowej w 

Gawlikach Wielkich. 

2. Stypendium za wyniki w nauce przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i 

stanowi formę nagrody cyklicznej. 

3. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić 

się wysokimi wynikami w nauce. 

4. Stypendium ma na celu mobilizowanie uczniów do rozwijania uzdolnień i 

zainteresowań. 

5. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje 

najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce. 

6. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 

wykorzystania swoich zdolności. 

7. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w 

nauce. 

II. Założenia ogólne 
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to 

stypendium. 

2. Stypendium za wyniki w nauce udziela się uczniom klas IV – VIII Szkoły 

Podstawowej w Gawlikach Wielkich po klasyfikacji rocznej, tzn. na zakończenie roku 

szkolnego. 

3. Stypendium za wyniki w nauce będzie przyznawane raz w roku szkolnym – w 

czerwcu. 

4. Wysokość stypendium oraz jego charakter ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę 

wysokość środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący 

i ilość uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendium. 

III. Zasady przyznawania stypendium 
1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły podstawowej, który 

spełnia następujące wymagania: 

a. osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 

b. uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,75, 

c. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń szkoły podstawowej, 

który osiągnął: 

a. średnią ocen nie niższą niż 4,75, 

b. co najmniej dobrą ocenę zachowania,  

c. uzyskał osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, które wskazują na 

szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych zajęć edukacyjnych. 

3. Stypendium naukowe za wyniki w nauce może uzyskać także uczeń, który osiągnął: 

a. średnią ocen nie mniejszą niż 4,00, 

b. co najmniej dobrą ocenę zachowania,  

c. tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty. 



4. W przypadku kandydatów równorzędnych ubiegających się o stypendium za wyniki w 

nauce decydują w kolejności: 

a. wyższa średnia z przedmiotów wiodących, za które przyjmuje się: język polski, języki 

obce, historię, biologię, matematykę, fizykę, chemię, geografię. 

b. sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach organizowanych przez kuratorium 

oświaty. 

c. wyższa ocena z zachowania. 

IV. Tryb przyznawania stypendium 
1. Dyrektor szkoły ustala stały skład Komisji Stypendialnej w osobach wychowawców 

klas IV– VIII szkoły podstawowej. 

2. Wychowawcy klas przedstawiają wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

wraz z uzasadnieniem na wspólnym spotkaniu Komisji Stypendialnej. 

3. Komisja Stypendialna przedstawia swoją opinię w sprawie wniosków o stypendium 

dyrektorowi szkoły najpóźniej na klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

4. Dyrektor szkoły przedstawia Komisji Stypendialnej i Radzie Pedagogicznej wysokość 

przyznanego stypendium naukowego. 

5. Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów podejmuje uchwałę w sprawie 

udzielenia stypendium za wyniki w nauce. W przypadku równej ilości głosów „za” i 

„przeciw” decyduje głos przewodniczącego rady. 

6. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce odbywa się podczas uroczystej akademii 

podsumowującej zakończenie roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, 

rodziców i zaproszonych gości. 

V. Tryb cofnięcia przyznanego stypendium 
1. Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje dyrektor szkoły w 

następujących przypadkach: 

a. rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia. 

b. nagannej postawy moralno – etycznej ucznia. 

VI. Postanowienia końcowe 
Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce może być zmieniony wyłącznie 

uchwałą Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

(-) Anna Skrypoczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


