
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH  

I OLIMPIADACH 

W SZKOŁACH FRANCISZKAŃSKICH W TORUNIU 

 

§1 

1. Stypendia są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mają znaczące 

osiągnięcia w nauce, konkursach i olimpiadach, i mają na celu mobilizowanie 

młodzieży do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce lub sporcie oraz do 

zaangażowania w życie społeczności szkolnej. 

2. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za: 

a) wybitne wyniki w nauce, 

b) wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach co najmniej na       szczeblu 

międzyszkolnym, 

c) osiągnięcia sportowe. 

 

§2 

1. Wniosek o przyznanie stypendium kieruje wychowawca klasy do Rady Pedagogicznej 

wraz z uzasadnieniem. 

2. Wniosek powinien być złożony przynajmniej 2 dni przed posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej zatwierdzającej semestralne oraz końcoworoczne wyniki nauczania. 

 

§3 

1. Stypendium jest udzielane dwa razy w roku w formie jednorazowego świadczenia 

pieniężnego w kwocie: 

a) stypendium I stopnia - 500 zł, 

b) stypendium II stopnia - 350 zł, 

c) stypendium III stopnia - 200 zł. 

2. Udzielane jest maksymalnie sześć stypendiów rocznie: maksymalnie 3 na zakończenie 

I semestru oraz maksymalnie 3 na zakończenie roku szkolnego. 

 

§4 

1. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do 

wiadomości wychowawca klasy, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

2. Wręczenie stypendium na zakończenie I semestru odbywa się po zebraniu Rady 

Pedagogicznej na zebraniu zwyczajnym społeczności Szkół w auli, natomiast 

wręczenie stypendium na zakończenie II semestru odbywa się podczas uroczystej 

akademii na zakończenie roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców 

i zaproszonych gości. 

3. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za najwyższe wyniki w nauce oraz/lub 

wybitne osiągnięcia sportowe lub w konkursach i olimpiadach lub/oraz aktywność i 

zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej. 

4. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium podawane będą do publicznej 

wiadomości na tablicy informacyjnej szkoły. Wychowawca zobowiązany jest do 

uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów na ujawnienie w/w informacji. 

 

§5 

1. Stypendium może uzyskać uczeń, który spełnia niektóre lub wszystkie z 

następujących wymagań: 

a) osiągnąłem celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 



b) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,8, 

c) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności 

lokalnej, 

d) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

e) jego osiągnięcia laureata/finalisty w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych lub sportowych wskazują na szczególne zaangażowanie w 

zdobywaniu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów. 

 

§6 

1. Ocenę wniosku przeprowadza się na podstawie następujących kryteriów poprzez 

zsumowanie poszczególnych wyników:  

a) średnia arytmetyczna wszystkich ocen przedmiotowych z danego semestru (4,8 

- 6), 

b) ocena z zachowania (wzorowe - 6, bardzo dobre - 5), 

c) aktywność i zaangażowanie w życie szkoły lub społeczności lokalnej (ocena 

Rady Pedagogicznej na podstawie przedłożonych zaświadczeń i opinii 

wychowawcy: 1-5), 

d) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych lub sportowych (I 

miejsce w zawodach sportowych na poziomie co najmniej międzyszkolnym - 

1; I, II, III miejsce, tj. laureat, finalista, w konkursach powiatowych, 

wojewódzkich lub ogólnopolskich - 2). 

2. Uczeń, który uzyskał najwyższy wynik oceny osiągnięć określonych w punkcie 1) 

otrzymuje stypendium I stopnia.  

3. Uczeń, który uzyskał drugi wynik oceny osiągnięć określonych w punkcie 1) 

otrzymuje stypendium II stopnia.  

4. Uczeń, który uzyskał trzeci wynik oceny osiągnięć określonych w punkcie 1) 

otrzymuje stypendium III stopnia.  

5. Dopuszcza się udzielanie stypendiów exe-quo, zarówno I jak i II stopnia. 

 

§7 

Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium, jeżeli: 

a) pali papierosy, 

b) spożywa alkohol lub inne środki odurzające, 

c) otrzymał naganę wychowawcy lub Dyrektora, 

d) rażąco narusza postanowienia Statutu. 

 

§8 

Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2015. 

 

 


