
Zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe:

1.  Stypendium za wyniki  w nauce otrzymuje  uczeń Szkoły Podstawowej  i  Gimnazjum,

który:

a)uzyskał lub przekroczył 5,5 średnią ocen ( szkoła podstawowa)

b)uzyskał lub przekroczył 5,3 średnią ocen (gimnazjum)

c) otrzymał co najmniej ocenę bardzodobrą z zachowania 

d) jest laureatem ( I, II,III miejsce) konkursów szkolnych, gminnych, powiatowych

e) jest laureatem lub finalistą konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich

Wymagane jest potwierdzenie osiągnięć w co najmniej dwóch konkursach

f) aktywnie w uczestniczy w życiu szkoły i środowiska i godnie reprezentuje szkołę

g) uzyskał akceptację komisji stypendialnej

Wyniki  w nauce  uzyskane  w semestrze  poprzedzającym okres,  w którym przyznaje  się

stypendium. 

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który: 

a)  „indywidualnie”zajął  I,II,III  miejsce  w  zawodach  sportowych  na  poziomie

międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim

b) „drużynowo”zajął I, II, III miejsce w zawodach sportowych na poziomie powiatowym,

wojewódzkim, ogólnopolskim

c) godnie reprezentuje szkołę w zawodach

e) systematycznie uprawia wybraną dyscyplinę sportową

f) otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania

g) uzyskał akceptację komisji stypendialnej

Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać

się  nie  wcześniej  niż  po  ukończeniu  pierwszego okresu nauki  w danym typie  szkoły  z

zastrzeżeniem: 

-dotyczy szkół podstawowych ; stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas

I-III  oraz  uczniom  klasy  IV  do  ukończenia  pierwszego  okresu  nauki.  Stypendium  za

osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 



-dotyczy szkół podstawowych ; stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas

I-III  oraz  uczniom  klasy  IV  do  ukończenia  pierwszego  okresu  nauki.  Stypendium  za

osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

3.  W  celu  opiniowania  wniosków  o  przyznanie  stypendium  za  wyniki  w  nauce  lub

osiągnięcia sportowe powołana jest komisja stypendialna.

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe mogą

złożyć : wychowawca klasy,nauczyciel wychowania fizycznego lub rodzic rodzic ucznia.

5.  Stypendium  za  wyniki  w  nauce  lub  za  osiągnięcia  sportowe  jest  wypłacane  raz  w

semestrze. 

 


