
 
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  
ZA WYNIKI W NAUCE W EUROPEJSKIM GIMNAZJUM 

Uzupełnienie i aktualizacja 09.08.2016/ KHü 
DPFA Europrymus Sp. z o. o. 

 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami   
(Dz. U. z 2004r. nr 281, poz. 2781) 

§ 1 

1. Stypendium za wyniki w nauce, zwane dalej stypendium, jest świadczeniem pomocy 
materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez dyrektora szkoły. 

2. Uczeo ma prawdo do jednoczesnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
i motywacyjnym. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia, tutor lub wychowawca składa do komisji 
stypendialnej  
w terminie 7 dni od posiedzenia rady pedagogicznej, poświęconego odpowiednio: 
klasyfikacji koocoworocznej. 

4. Do wniosku należy dołączyd wykaz ocen z przedmiotów oraz z zachowania podpisany 
przez tutora lub wychowawcę. 

5. Stypendium przyznawane jest przez dyrektora, na wniosek komisji stypendialnej po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który spełnił wymagania do jego 
uzyskania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

2. Stypendium, przyznawane jest po zakooczeniu każdego roku nauki i wypłacane w danym 
okresie jednorazowo. 

3. Stypendium, przyznaje się nie wcześniej, niż po ukooczeniu pierwszego roku nauki  
w Europejskim Gimnazjum. 

  § 3 

1. Dyrektor Europejskiego Gimnazjum powołuje szkolną komisję stypendialną w składzie: 

·        nauczyciel pełniący funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego - przewodniczący 
·        tutor lub wychowawca ucznia, którego dotyczy wniosek 
·        nauczyciel, wskazany przez Dyrektora Europejskiego Gimnazjum. 

2. Dyrektor Europejskiego Gimnazjum zwołuje posiedzenie komisji. 
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3. Komisja rozpatruje wniosek na posiedzeniu, przy obecności wszystkich jej członków oraz 
wydaje swoją opinią. 
 
4. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, komisja 
stypendialna ustala osiągnięcia ucznia uzyskane w nauce, które uprawniają do uzyskania 
stypendium: jest to średnia ocen powyżej 5,20, przy czym żadna ocena nie może byd niższa  
od dobrej.  

Ocena z zachowania nie może byd niższa od  wzorowej. 

5. Wniosek wraz z opinią przekazuje się dyrektorowi szkoły. 

6. Posiedzenie komisji stypendialnej jest protokołowane. 

§ 4 

1. Wysokośd stypendium w każdym roku ustala Dyrektor Europejskiego Gimnazjum, po 
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z 
organem prowadzącym szkołę, w ramach środków przyznawanych przez organ prowadzący 
na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych 
do otrzymania stypendium. 

2. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyd kwoty 500,00 zł na ucznia. 

§ 5 

 1. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem pomocy materialnej  
o charakterze motywacyjnym. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz wzór aktu przyznawania 
stypendium, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 6 

1. W przypadku, gdy ilośd uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa 
ilośd stypendiów określonych planem finansowym, stypendium powinni otrzymad uczniowie, 
którzy uzyskali najwyższe wyniki. 

§ 7 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2016 roku. 

 
Katarzyna Hübner 

          Prezes Zarządu 
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Załącznik nr 1 
  

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

                                                                                                                    (miejscowość, data) 

                                                                                          Komisja Stypendialna 

Wniosek 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

Na podstawie art. 90 g ust 8 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r. nr 281, poz. 2781) 

wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia: 

Imię i nazwisko:   ……………………………………………….………………………… 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………...…………….................................... 

Imiona rodziców:  ………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:  ………………………………………….……………............................. 

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

W roku szk. ……………………………………….  uczeń klasy……………. uzyskał następujące 

wyniki w nauce: średnia ……………………………………………………………………………………… 

oraz wszystkie oceny z przedmiotów są powyżej oceny dobrej. (w załączeniu wykaz 
ocen) 

………………………………………..…………. ocena z zachowania. 

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

                                                                                                            (podpis tutora/wychowawcy) 
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 Załącznik nr 2 

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

                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 Zgodnie z art.. 90 g ust 10 oraz 11 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie 
oświaty z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004r. nr 281, poz. 2781), po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej i komisji stypendialnej, 

  przyznaję stypendium za wyniki w nauce 

w wysokości ……………………. złotych (słownie: ………………………………………… złotych) 

 Uczniowi klasy   ………………………………………………….……………. 

Imię i nazwisko   …………………………………………………….………….. 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………...…………………….. 

Imiona rodziców   ………………………………………………………………. 

który w rok. szk.   ………………………………………………………………... 

uzyskał następującą średnią ocen : 

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

oraz ……………………………………… ocenę z zachowania. 

                                                                                      …………………………………… 

                                                                podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

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

      podpis przewodniczącego Komisji Stypendialnej                                                           (podpis Dyrektora EG) 

Stypendium zostanie wypłacone  

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


