REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM SPOŁECZNYM W
WOLI BATORSKIEJ

1. Terminy przyznawania stypendium:
Stypendia przyznaje się w trzech kwartałach w każdym roku szkolnym.
Stypendium jesienne przyznaje się do dnia 10 października każdego roku szkolnego i
wypłacane jest w miesiącach październik, listopad i grudzień w terminie ustalonym przez
dyrektora szkoły.
Stypendium zimowe przyznaje się do dnia 10 stycznia i wypłacane jest w miesiącach styczeń,
luty i marzec w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
Stypendium wiosenne przyznaje się do dnia 10 kwietnia każdego roku szkolnego i wypłacane
jest w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
2. Kandydatury:
Każdy wychowawca zgłasza do konkursu dwóch kandydatów ze swojego zespołu klasowego.
Kandydatami musza być uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów według Regulaminu
Przyznawania Stypendium (punkt 4 regulaminu).
Termin zgłoszeń ustala dyrektor gimnazjum i nie powinien przypadać wcześniej niż tydzień
przed datą przyznania stypendium.
Wychowawcy dostarczają do sekretariatu informacje o wybranych kandydatach na specjalnie
przygotowanym formularzu.
3. Komisja weryfikacyjna:
Stypendia przyznaje specjalna komisja po zapoznaniu się z informacjami dostarczonymi przez
wychowawców.
W skład komisji wchodzą: Dyrektor Gimnazjum – jako przewodniczący komisji, oraz jako
członkowie: kierownik zespołu przedmiotów humanistycznych, kierownik zespołu przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych, pedagog szkolny (wyznaczony przez dyrektora szkoły),
nauczyciel nie pełniący funkcji wychowawcy (wyznaczony przez dyrektora szkoły).
Komisja zbiera się w celu przyznania stypendium na specjalnym posiedzeniu zwołanym przez
dyrektora szkoły. Termin posiedzenia ustala dyrektor w tygodniu poprzedzającym datę
przyznania stypendium.
Komisja pracuje w trybie jawnym. Informacje o pracach komisji i wynikach są prezentowane na
posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
4. Ogólne zasady przyznawania stypendium i wyboru kandydatów:
Stypendium przyznaje się w każdym z trzech kwartałów roku szkolnego sześciu kandydatom
wyłonionym podczas prac komisji weryfikacyjnej.
Stypendium otrzymuje dwóch uczniów z klas pierwszych, dwóch uczniów z klas drugich i dwóch
uczniów z klas trzecich.
Uczniowie, którym przyznano stypendia otrzymują je przez trzy kolejne miesiące.
Możliwe jest cofniecie decyzji o przyznaniu stypendium w sytuacji, gdy uczeń w rażący sposób
naruszy zasady współżycia społecznego w szkole lub poza nią, a jego zachowanie i postawa
uczniowska będzie budzić wątpliwości. W takiej sytuacji może zostać wstrzymana wypłata
stypendium do czasu ustalenia miesięcznej cząstkowej oceny z zachowania. Jeśli ocena ta
będzie niższa niż poprawna, dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej może
cofnąć decyzję o przyznaniu stypendium. W miejsce ucznia, który został pozbawiony przywileju
otrzymywania stypendium, świadczenie stypendialne pobiera uczeń, który podczas weryfikacji
przez komisję zajął kolejne miejsce w danym roczniku.
Uczeń, który podczas okresu otrzymywania stypendium przeniesie się do innej szkoły nie
otrzymuje świadczenia stypendialnego od dnia przekazania dokumentów do nowej szkoły. W
miejsce ucznia, który opuścił szkołę, świadczenie stypendialne pobiera uczeń, który podczas
weryfikacji przez komisję zajął kolejne miejsce w danym roczniku.
Wysokość miesięcznego stypendium przypadającego na jednego ucznia ustala dyrektor
gimnazjum.
W sytuacji, gdy kilku uczniów z danego rocznika otrzyma taką samą ilość punktów możliwe jest
zwiększenie ilości stypendystów. O zwiększeniu ilości stypendystów może zadecydować
Dyrektor Gimnazjum jako przewodniczący komisji przyznającej stypendium.

5. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów kandydatom do otrzymywania stypendium. Ustala się
następujące kategorie dokonań i zasług ucznia oraz punktację:
OBSZAR 1: Osiągnięcia edukacyjne w gimnazjum – 80 punktów.
Uczniowie oceniani są na podstawie:
Wyników edukacyjnych w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium. Podstawą są wyniki
okresowego podsumowania osiągnięć w nauce poprzedzające bezpośrednio datę przyznania
stypendium (średnia ocen proponowanych, średnia ocen klasyfikacyjnych, średnia ocen cząstkowych),
wyników testów sprawdzających bądź egzaminów wewnętrznych.
Punkty obliczane są poprzez wpisanie odpowiednich danych do Arkusza Punktacji (Excel) przez
wychowawców poszczególnych klas.
OBSZAR 2: Zachowanie i postawa uczniowska – 10 punktów.
Uczniowie oceniani są na podstawie:
Ocen cząstkowych zachowania w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium (3 miesiące),
Ocen klasyfikacji śródrocznej zachowania,
Ocen klasyfikacji końcoworocznej zachowania.
Punkty obliczane są poprzez wpisanie odpowiednich danych do Arkusza Punktacji (Excel) przez
wychowawców poszczególnych klas.
OBSZAR 3: Dodatkowa działalność naukowa i sukcesy edukacyjne – 10 punktów.
Ogólne zasady przyznawania punktów w czasie roku szkolnego. Uczniowie oceniani są w za:
 Sukcesy na olimpiadach i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Za
sukces uznaje się co najmniej uczestnictwo w etapie regionalnym lub osiągnięcie wysokiego wyniku na
konkursie składającym się tylko z jednego etapu (wyróżnienie lub laureat).
Punkty przyznaje się w sposób następujący:
- awans do etapu rejonowego: 1 punkt.
- awans do etapu wojewódzkiego: 3 punkty.
- laureat etapu wojewódzkiego: 5 punktów.
- laureat olimpiady lub konkursu tematycznego o zasięgu co najmniej wojewódzkim: 2 punkty.
 Sukcesy na zawodach sportowych w zależności od rangi zawodów. Punktowane są sukcesy
indywidualne na zawodach na szczeblu powiatowym (1 punkt), wojewódzkim (3 punkty) i
ponadwojewódzkim (5 punkty).
 Wybitne osiągnięcia wynikające z udziału w kołach zainteresowań lub klubach tematycznych: 1 punkt.
Punktowane są tylko osiągnięcia indywidualne o wyjątkowym znaczeniu.
Wychowawcy obowiązani są dostarczyć informacje o sukcesach uczniów uzasadniając pisemnie
przyznane punkty w Arkuszu Punktacji.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POCZSZEGÓLNYCH KWARTAŁACH
KWARTAŁ 1 – JESIEŃ (miesiące: październik, listopad, grudzień)
OBSZAR: Sposób przyznawania punktów:

1.

2.

Punktacja:

Przy obliczaniu punktów klas pierwszych brana jest pod uwagę:
– średnia ocen na świadectwie w klasie VI
– średni wynik wewnętrznych testów diagnostycznych w miesiącu
wrześniu (test matematyczny, test z języka polskiego, test z historii, test
wiedzy ogólnej i test językowy).

40 pkt.
40 pkt.

Przy obliczaniu punktów klas drugich i trzecich brana jest pod uwagę
średnia ocen końcoworocznych w ubiegłym roku szkolnym.

80 pkt.

Ilość punktów z zachowania uczniów klas pierwszych oblicza się na
podstawie oceny końcoworocznej z zachowania w klasie VI szkoły
podstawowej.

10 pkt.

Ilość punktów z zachowania uczniów klas drugich i trzecich oblicza się na
podstawie oceny końcoworocznej z zachowania w klasie poprzedniej
gimnazjum.

10 pkt.

3.

Przy obliczaniu ilości punktów uczniów pierwszych w okresie wakacyjnym
oraz miesiącu wrześniu bierze się pod uwagę zasady ogólne określone dla
obszaru 3.

10 pkt

KWARTAŁ 2 – ZIMA (miesiące: styczeń, luty, marzec)
OBSZAR: Sposób przyznawania punktów:

Punktacja:

Przy obliczaniu punktów dla klas pierwszych i drugich brana jest pod uwagę
średnia ocen cząstkowych ucznia wyliczona na podstawie ocen wpisanych
do dziennika internetowego.
1.

Przy obliczaniu punktów dla klas trzecich brana jest pod uwagę:
– średnia ocen cząstkowych ucznia wyliczona na podstawie ocen
wpisanych do dziennika internetowego.
– średni wynik próbnego egzaminu gimnazjalnego wyliczona dla pięciu
podstawowych części (historia i wos, język polski, przedmioty przyrodnicze,
matematyka, język obcy część podstawowa).

80 pkt.

60 pkt
20 pkt.

2.

Przy obliczaniu punktów brana jest pod uwagę średnia ocen cząstkowych
zachowania wystawionych w miesiącach wrzesień, październik i listopad

10 pkt.

3.

Uczniowie uzyskują punkty według ogólnych zasad.

10 pkt.

KWARTAŁ 3 – WIOSNA (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
OBSZAR: Sposób przyznawania punktów:

Punktacja:

1

Przy obliczaniu punktów brana jest pod uwagę:
– średnia ocen klasyfikacji półrocznej.
– średnia ocen cząstkowych ucznia wyliczona na podstawie ocen z
drugiego półrocza, wpisanych do dziennika internetowego.

50 pkt.
30 pkt.

2.

Przy obliczaniu punktów brana jest ocena zachowania za pierwsze
półrocze.

10 pkt.

3.

Uczniowie uzyskują punkty według ogólnych zasad.

10 pkt.

6. Załączniki.
Załączniki:
Arkusz Punktacji klasa I (Excel).
Arkusz Punktacji klasa II (Excel).
Arkusz Punktacji klasa III (Excel).

Podpisy:

