Regulamin
przyznawania stypendium Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

§1
1. Stypendium Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski, zwane „stypendium”, może być
przyznawane uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Rzepiennik Strzyżewski.
2. Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie uczęszczający do szkół na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski:
1. Szkoła podstawowa - klasa VI
Stypendium może być przyznane dla uczniów, którzy:
a) uzyskali w klasie VI wszystkie oceny bardzo dobre,
b) zachowanie wzorowe,
c) 90% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu końcowego.
2. Gimnazjum - po zakończeniu (klasa III)
1. Stypendium może być przyznawane dla uczniów, którzy:
a) uzyskali średnią ocen co najmniej 5.0 i nie więcej niż dwie oceny
dobre,
b) zachowanie wzorowe,
c) uzyskali 85% max liczby punktów z egzaminu zewnętrznego.
Średnią ocen oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
- dla uczniów szkół gimnazjalnych z przedmiotów:
język polski,
matematyka,
historia,
biologia,
geografia,
fizyka,
chemia,
język obcy,
WOS.

2. Za szczególne osiągnięcia związane z procesem nauczania i z życiem
szkoły, w szczególności:
a) laureatom powiatowym, wojewódzkich, krajowych olimpiad i turniejów
organizowanych przez Ministerstwo Oświaty oraz Kuratorium Oświaty,
b) laureatom powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów
organizowanych przez Ministerstwo oświaty oraz Kuratorium Oświaty
c) za znaczne osiągnięcia sportowe - laureat na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim lub krajowym ze średnią co najmniej 4.0 i zachowaniem
bdb.
§2
1. Wysokość stypendiów na rok szkolny określa Wójt Gminy uwzględniając wysokość
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
2. Stypendium wypłaca się jednorazowo po zakończeniu nauki w szkole, w której uczeń
spełnił warunki określone w §1 regulaminu, ze środków budżetu Gminy.
§3
Stypendia przyznaje Wójt Gminy na wniosek dyrektora szkoły.
§4
1. Kandydatów do stypendium proponuje:
1) Wychowawca klasy, a opiniuje Rada Pedagogiczna.
2. Wnioski o przyznanie stypendium, zatwierdzone przez radę pedagogiczną, dyrektor
szkoły przedstawia Wójtowi Gminy.
§5
Uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymuje również dyplom od Wójta Gminy.

