
 1 

REGULAMIN 

PRZYZNAWIANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 

DLA UCZNIÓW  PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOŚCIERZYCACH 

z dnia 23 marca 2005 r. 

 

Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r.                  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dziennik Ustaw Nr 281, pozycja 2781). 

1. Dyrektor szkoły powołał komisję stypendialną, w skład której wchodzą: 

 przewodniczący komisji stypendialnej, 

 sekretarz,  

 przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, 

 trzej członkowie. 

2. Uczeń może otrzymać stypendium: 

 za wyniki w nauce, 

 za osiągnięcia sportowe. 

 

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu 

nauki. 

 

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce (według załącznika               

nr 1) składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje 

wniosek Dyrektorowi Szkoły wraz ze swoją opinią. Dyrektor Szkoły na 

podstawie opinii komisji stypendialnej podejmuje decyzję. 

 

5. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe (według 

załącznika nr 2) składa przedstawiciel zespołu wychowania fizycznego do 

komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek Dyrektorowi Szkoły wraz ze 
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swoją opinią. Dyrektor Szkoły na podstawie opinii komisji stypendialnej 

podejmuje decyzję. 

 

6. Wysokość maksymalnej stawki stypendium o charakterze motywacyjnym jest 

uzależniona od środków finansowych przekazanych przez organ prowadzący 

do dyspozycji Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach. Stypendium za 

wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność kwoty, której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy              

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

7. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

następującą średnią ocen w okresie: 

 za średnią ocen 5,0 i więcej – uczeń otrzymuje 100% kwoty 

stypendium, 

 za średnią ocen 4,85 do 4,99 – uczeń otrzymuje 90% kwoty 

stypendium, 

 za średnią ocen 4,75 do 4,84 – uczeń otrzymuje 80% kwoty 

stypendium, 

 

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, 

który uzyskał odpowiednio wysoką ilość punktów we współzawodnictwie 

sportowym zgodnym z ,,Regulaminem indywidualnego 

współzawodnictwa sportowego’’ obowiązującego od dnia 1 września 

2002 r. w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach (według załącznika 

nr 3): 

 za I i II miejsce – uczeń otrzymuje 100% kwoty stypendium, 

 za III i IV miejsce – uczeń otrzymuje 90% kwoty stypendium,  

 za V i VI miejsce – uczeń otrzymuje 80% kwoty stypendium.  

 

9. Terminy wypłacania stypendium w formie czeków są następujące: 
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 po pierwszym okresie: od 1 marca do 1 kwietnia w danym roku 

szkolnym, 

 po drugim okresie: od 1 lipca do 31 lipca w danym roku szkolnym. 

 

10.  Praca komisji stypendialnej jest odpowiednio udokumentowana. 

mgr Roman Czechowski  


