
Regulamin typowania uczniów do stypendium za wyniki w nauce  

w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1  

w Nowym Dworze Mazowieckim Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego 
 

1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy poprzez 

swoją pracowitość, systematyczną naukę i umiejętność jak najlepszego wykorzystania 

swoich zdolności uzyskują najwyższe wyniki w nauce. 

2. Stypendium jest formą motywacji uczniów do rozwijania swoich uzdolnień  

i zainteresowań, do osiągania jak najwyższych wyników w nauce. 

3. Stypendium jest jednorazową formą pomocy finansowej dla uczniów, którzy osiągnęli 

najwyższe wyniki w nauce w danym roku szkolnym. 

4. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

1) wyniki w nauce, 

2) uzyskanie tytułu finalisty / laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego 

5. Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen i 

wzorową ocenę zachowania na koniec roku szkolnego potwierdzone zapisami w 

dokumentacji szkolnej.  

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom, począwszy od IV klasy, na 

koniec roku szkolnego. 

7. Średnia ocen, wymagana do uzyskania stypendium wynosi 5,60 i więcej. 

8. Wysokość stypendium w każdym roku szkolnym ustalana jest na podstawie środków 

przyznawanych na ten cel przez organ prowadzący szkołę.  

9. Uczniów do stypendium typuje wychowawca klasy, składając wniosek do komisji 

stypendialnej (zał. 1.) 

10. Komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzi dyrektor 

szkoły lub jego zastępca i dwóch nauczycieli. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

(zał. 2) 

11. Uchwałę komisji zatwierdza rada pedagogiczna. 

12. Symboliczne wręczenie stypendiów poprzez odczytanie listy nagrodzonych uczniów 

odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wypłata stypendiów 

następuje w kasie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1.                                                       Nowy Dwór Mazowiecki,  …………… 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uzyskanie tytułu finalisty / laureata 

kuratoryjnego konkursu przedmiotowego 

dla ucznia (-ów) klasy ……………… 

Lp. Nazwisko i imię ucznia 

Średnia ocen / uzyskanie tytułu 

finalisty / laureata kuratoryjnego 

konkursu przedmiotowego 

   

   

   

   

   

 

……………………………………………………. 

                                                                                         Podpis wychowawcy klasy 

 

Załącznik nr 2                                                                    ………………………………… 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce / 

uzyskanie tytułu finalisty / laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego, zgodnie z 

zapisami Regulaminu typowania uczniów do stypendium za wyniki w nauce w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkole Podstawowej nr 7 im. 

Orła Białego komisja pozytywnie opiniuje i proponuje przyznanie stypendium następującym 

uczniom: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia klasa kwota 

    

    

    

    

    

    
 

Podpisy komisji: 

 


