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Regulamin udzielania stypendiów dla uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Św. Katarzynie 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  - Prymasa Tysiąclecia. 

 
Na podstawie : 
Art. 90g USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560  
i 1669 ) ustala się co następuje: 

 
§1 

 
1. Szkoła udziela stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia sportowe, za 

osiągnięcia artystyczne, szczególną działalność społeczną uczniom uczęszczającym do 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Św.  Katarzynie. 

           

     §2 

 

1. Stypendia o których mowa w § 1, przyznaje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Św. Katarzynie. 

     §3 

 

1. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia określana jest corocznie w budżecie Gminy. 

     §4 

 

1. Stypendium stanowi pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów 

uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie, do klasy V –VIII w w/w 

szkole  

2. Stypendium może być przyznane uczniowi , jeżeli wykaże się wysokimi osiągnięciami w nauce, 

w sporcie, osiągnięciami artystycznymi 

3. O stypendium dla ucznia może wnioskować wychowawca klasy, rodzice ucznia  klasy V-VII 

 

     §5 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, może otrzymać uczeń, który osiągnął 

w poprzedzającym roku szkolnym średnią ocen co najmniej  5,0 i bardzo dobrą ocenę 

zachowania oraz spełnia dodatkowo przynamniej jedno z poniższych kryteriów: 

a) jest laureatem lub finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, 

ogólnopolskim, powiatowym lub gminnym; 

b) osiągnął znaczące sukcesy w konkursach szkolnych, gminnych  (zajecie pierwszego, drugiego 

i trzeciego miejsca); 

c) osiągnął znaczące sukcesy w różnego rodzaju konkursach, przynajmniej na szczeblu gminnym 

i ponad gminnym; 

d) wykazał się wyjątkową aktywnością w sferze działalności artystycznej, społecznej, kulturalnej,  

w szkole i poza szkołą potwierdzoną dyplomami, zaświadczeniami; 
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2.Stypendium za osiągnięcia  sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania oraz wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu co najmniej międzyszkolnym.   

          

     §6 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w skład której wchodzą: 

a) Wicedyrektor szkoły; 

b) Pedagog szkolny; 

c) Przewodniczący zespołów przedmiotowych; 

d) Wychowawcy klas; 

2. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów, wychowawca klasy składa do sekretariatu, 

sekretariat przekazuje komisji stypendialnej. 

3. Komisja stypendialna po analizie dokumentów podejmuje decyzję i przekazuje wniosek wraz z 

informacją do rodziców ucznia Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie. 

     §7 

 

1. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę 

2. Wysokość kwoty stypendium jest uzależniona od przyznawanych uchwałą budżetową środków 

na ten cel. 

     §8 

 

1. Stypendia przyznawane są raz do roku, na koniec roku kalendarzowego – w grudniu. 

 

2. Wnioski o udzielenie stypendium wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków 

składa wnioskodawca do dnia 10 grudnia – w sekretariacie szkoły 

 
     §9 

 

1. Informacje o przyznawanych stypendiach wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz w e-dzienniku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie, a wychowawcy klas pisemnie informują 

rodziców uczniów. 

2. Zawiadomienie o nie przyznaniu stypendium, bez uzasadnienia przekazuje wychowawca. 

     §10 

 

1. Stypendium wypłaca się do dnia 22 grudnia. 

2. Stypendium wypłaca się jednorazowo. 

 




