
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  
ZA WYNIKI W NAUCE I OSIAGNIĘCIA SPORTOWE  

UCZNIOM GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJ ĘZYCZNYMI NR 18  
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE. 

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 ze zmianami). 
 

§ 1 
1. Przyznawanie stypendiów ma na celu w szczególności: 

1) motywowanie uczniów gimnazjum do wysiłku na rzecz poszerzenia własnej 
wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, 

2) promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, 
3) wyzwalanie aktywności sportowej, 
4) kreowanie pozytywnych wzorów osobowościowych, 
5) stwarzanie warunków materialnych dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań 

uczniów. 
§ 2 

1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I. J. Paderewskiego. 

 
§ 3 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi kl. I – III gimnazjum, 
który: 

1) uzyskał średnią ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów obowiązkowych co 
najmniej 5,0 

2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania. 
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi kl. I – III 

gimnazjum, który: 
1) uzyskał wysokie wyniki sportowe (I, II lub III miejsce) na szczeblu co najmniej  

międzyszkolnym, 
2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
§ 4 

1. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel     
w planie finansowym szkoły.  

§ 5 
1. Stypendium wypłaca się: 

1) w formie pieniężnej rodzicom ucznia, prawnym opiekunom lub                         
w uzasadnionych przypadkach pedagogowi szkolnemu, 

2) jednorazowo na koniec semestru/ roku szkolnego, w którym uczeń spełnił 
warunki zawarte w § 3. 

2. Kwota stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku 
rodzinnego. 

§ 6 
1. Stypendium przyznaje szkolna komisja stypendialna na pisemny wniosek ucznia 

złożony za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego komisji stypendialnej. 
2. Wnioski można składać do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej  klasyfikacyjnej. 
3. We wnioskach należy wyszczególnić osiągnięcia ucznia.  



4. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. 
 

§ 7 
1. Komisję stypendialną w składzie 3-5 osób, na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
2. Przewodniczącym komisji jest pedagog szkolny. 
3. Komisja opiniuje wnioski o stypendia, a następnie przekazuje dyrektorowi do 

zatwierdzenia. 
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 

 
§ 8 

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

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
    
             Załącznik do regulaminu 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE/ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE* 
 
Imię i nazwisko ucznia: ............................................................................ 
Klasa: ....................... 
Średnia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów obowiązkowych: ............. 
Ocena zachowania: ............................. 
Opinia wychowawcy klasy: 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

................................................. 
       (podpis wychowawcy) 

 
Osiągnięcia sportowe: 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................... 
 
Opina nauczyciela wychowania fizycznego**: 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

 

 ……………………………….……………..            ………………………………….. 

(podpis nauczyciela wych. fiz)                 (podpis ucznia) 
            

* niepotrzebne skreślić 
** wymagana w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe 
 
 
 
 
Przyjęto na Radzie Pedagogicznej w dniu ………………… 
 
 


