
Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana 

w Zabrzu ul. Zamenhofa 56
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004 r.  N 281, poz. 2781; 
art. 1 rozdział 8a, art. 90g.1-11),
ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703) .

 
1.Szkoła może udzielić uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej 
stypendium  za:

a.       wyniki w nauce lub 
b.      osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium przyznaje się uczniom klas I, II  po zakończeniu każdego semestru  roku szkolnego* 
oraz klasom III po I semestrze roku szkolnego*
3. Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w okresie 
poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium.
4 .Stypendium wypłaca się jednorazowo po zakończeniu odpowiednio I i II semestru roku 
szkolnego.
5. Stypendium przyznawane jest raz na semestr w wysokości określonej w art. 90g1, pkt.10 
wymienionej ustawy, w myśl, której stypendium  nie może przekroczyć określonej kwoty  
( dwukrotność  zasiłku rodzinnego).
6. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:

-         pedagog szkolny- przewodniczący,
-         nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły,
-         nauczyciel wychowania fizycznego,

7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji 
stypendialnej, a za osiągnięcia sportowe nauczyciel wychowania fizycznego,  która przekazuje 
wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 
8. Wniosek powinien być złożony w sekretariacie szkoły do trzech dni po konferencji 
klasyfikacyjnej kończącej semestr lub rok szkolny .  
9. Warunki przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce:

a.     średnia ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów nauczania (niższa kwota),
b. średnia ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów nauczania (wyższa kwota),
c.   wzorową, bardzo dobrą ocenę z zachowania.

      d. w szczególnym przypadku stypendium może otrzymać uczeń, który nie uzyskał średniej ocen
4,75 natomiast aktywnie udzielał się na rzecz szkoły, promował szkołę , 
aktywnie uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych, godnie reprezentował szkołę, 
10. Warunki przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe:

a.    zajęcie miejsca w pierwszej trójce w prestiżowych zawodach na szczeblu miejskim,
b. uczestnictwo w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej,
c.  uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

11. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po 
pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez komisję stypendialną w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną oraz z Samorządem Uczniowskim.
12. Posiedzenia komisji są protokołowane.
13. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendium o charakterze 
motywacyjnym. 
14. Wysokość stypendium ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
 ( wysokość stypendium zależna jest także od wysokości środków finansowych przekazanych na ten
cel z budżetu gminy).



15. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, a także 
wzór  decyzji o ich przyznaniu stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

 Tryb przyjmowania wniosków:

1. Wychowawcy i nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są przekazać wnioski 
członkom komisji po konferencji klasyfikacyjnej (po I i II semestrze roku szkolnego).

2. Komisja, po zapoznaniu się z opinią Samorządu Uczniowskiego, ustala listę kandydatów
do stypendium motywacyjnego i przekazuje ją dyrektorowi szkoły.

3. Na konferencji podsumowującej dyrektor szkoły przedstawia kandydatów do 
stypendium motywacyjnego.

4. Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje wnioski kandydatów.

* z tym że, uczniowie klas III  gimnazjum nie otrzymują stypendium za II semestr .

Zaktualizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 21 października 2014r.
 
 

                                         Komisja w składzie:
                          mgr Renata Aust- przewodnicząca 

mgr Elżbieta Iwanek- członek
                           mgr inż. Maria Kłaczka- członek

              mgr Urszula Pudo- członek
                    mgr Elżbieta Witczak- członek 



Załącznik nr 1

Wnioskodawca                                                                       Zabrze, dnia ...........................................
...........................................
Wychowawca klasy............
w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana 
 ul. Zamenhofa 56
w Zabrzu

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce / lub osiągnięcia
sportowe.*

1. Imię i nazwisko ucznia.........................................................................
2. Data i miejsce urodzenia......................................................................
3. Pesel.....................................................................................................
4. Adres zamieszkania .............................................................................
5. Nazwa i adres szkoły ...........................................................................
6. Klasa ....................................................................................................
7. Średnia ocen za rok szkolny .................................................................
8. Ocena z zachowania  ............................................................................
9. Wyszczególnienie osiągnięć ucznia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 10. Opinia wychowawcy klasy:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Opinia komisji stypendialnej :
 ...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji stypendialnej :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................   

 .........................................................     
                                       ..............................................
(podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły) 

                                                        (podpis wnioskodawcy)



G I M N A Z J U M  NR  24
Im.   H E N R Y K A   J O R D A N A 

41-813 Zabrze, ul. L. Zamenhofa 56   tel/fax 32/272 23 48
NIP 648-23-21-182  REGON 276304312

ING BANK ŚLĄSKI 19 1050 1230 1000 0023 5388 4485
www.gimnazjum24zabrze.pl   gimnazjum24@o2.pl

 niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2  

                                                                                           
    Zabrze, dnia…………………….

   

 DECYZJA DYREKTORA 
  
 Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu ul. Zamenhofa 56 z dnia 19 grudnia
2008r. (zaktualizowanego 21.10.2014r.)
 

PRZYZNAJĘ

  Uczniowi/uczennicy …................................................................................................
                                                                           ( imię i nazwisko ucznia)

 
klasy  ........................................................Gimnazjum  Nr   24  im.  Henryka  Jordana
                                  ( słownie ) 

w Zabrzu stypendium za wyniki  w nauce /  osiągnięcia  sportowe,  za  semestr  I  /

semestr II  /niepotrzebne skreślić/   roku szkolnego .................................

 
w  wysokości ................................................................................................................
                                               ( kwota stypendium : słownie) 

 
                                          

 ....................................................
podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły)

 
  

 
 


