
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO  

DLA UCZNIÓW SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM ORAZ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 STO  

W KRAKOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

                     1. Stypendium naukowe w Społecznym Gimnazjum oraz w Społecznej Szkole  

                          Podstawowej nr 3 STO w Krakowie, zwane w dalszej części regulaminu „Stypendium”,  

                          przyznaje się uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i prezentującym  

                          godną postawę.  

                     2. „Stypendium” przyznawane jest uczniom na okres jednego półrocza danego roku  

                          szkolnego.  

                     3. Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku  

                         w sekretariacie szkoły w terminach do dnia 30 września i do dnia 31 marca oraz  

                         nie wcześniej niż w ciągu trzech dni następujących po dniu klasyfikacyjnego posiedzenia  

                         Rady Pedagogicznej.             

                    4. Wniosek o przyznanie „Stypendium” stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

                    5. „Stypendium” przyznaje Komisja składająca się z: dwóch członków Zarządu SKT nr 37 

                        STO w Krakowie, Dyrektora Szkoły, Psychologa szkolnego, dwóch nauczycieli oraz  

                        dwóch uczniów Społecznego Gimnazjum/Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO  

                        w Krakowie wskazanych przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 

                    6. W komisji nie mogą zasiadać nominowani uczniowie.  

                    7. Komisja podejmuje decyzję w terminie do 15 października i 15 kwietnia.  

                    8. Kandydatów do „Stypendium” mogą zgłaszać:  

                                  a. samorząd uczniowski,  

                                  b. każda klasa gimnazjum/szkoły podstawowej,  

                                  c. każdy wychowawca gimnazjum/szkoły podstawowej,  

                                  d. opiekun samorządu uczniowskiego,  

                                  e. rodzice ucznia.  

                     9. Komisja podejmuje uchwałę o przyznaniu „Stypendium” w wyniku tajnego głosowania  

                         kwalifikowaną większością 2/3 głosów i bezzwłocznie ją ogłasza.  

 

 

  II. Kryteria przyznawania Stypendium naukowego w Społecznym Gimnazjum oraz Społecznej 

Szkole Podstawowej nr 3 STO w Krakowie.  

Na koniec półrocza lub w klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych,  

w których uczestniczył, średnią ocen minimum 5.0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  

z zachowania, wykazuje się dużą aktywnością na forum szkoły, uczestniczy w organizowanych akcjach 

charytatywnych. Jest laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich, 

międzynarodowych lub zdobywa wysokie miejsca (od I do III) w konkursach w tym sportowych  

i artystycznych.  

 



III. Postanowienia końcowe.  

              1. Stypendium przyznaje się dwa razy w roku szkolnym tj. do 31 października i do 30 kwietnia.  

              2. Rodzic ucznia/prawny opiekun zostaje powiadomiony pisemnie przez Dyrektora Szkoły.  

              3. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.  

              4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na „Stypendium” określa Zarząd SKT nr 37     

                   STO w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu przyznawania stypendium naukowego  
dla uczniów Społecznego Gimnazjum/Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO w Krakowie  

 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO 

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM/SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 STO W KRAKOWIE 
 
 

1.Imię i nazwisko ucznia:..........................................................................................................................  

Klasa: …………… Społecznego Gimnazjum/Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO w Krakowie.  

Wnioskodawca:  

Pełna nazwa ………………………………………………………….……………………………………………………………………………  

2. Średnia ocen za I lub II półrocze* roku szkolnego 20………/20 ………………………………………………………… 

a. Ocena z zachowania za I lub II półrocze*roku szkolnego 20………/20………………………………………….……  

3. Dane ucznia do stypendium naukowego: 

 a. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

b. Pesel: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..  

4. Osiągnięcia ucznia ubiegającego się o przyznanie Stypendium naukowego Społecznego 
Gimnazjum/Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO w Krakowie w I lub II półroczu * roku 
szkolnego 20…..../20……..,uczestnictwo w akcjach charytatywnych. Aktywność na forum szkoły. 
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………..………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……..………….………………………….………………………………………………………………………………………………..……… 
……………..………….………………………….……………………………………………………………………………………..………… 
……………………..………….………………………….………………………………………………………………………………..……… 
……………………………..…………………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………..………….………………………….………………………………………………………..……………… 
……………………………………………..…………..………………………….……………………………………………..………………… 
……………………………………………………..…………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………..…………..………………………….………………………………..……………… 
……………………………………………………………………..…………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………….………………………….………………..……………… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
 
 
                                                                                                                                  ……………………………………..  
                                                                                                                                     podpis wnioskodawcy  
 
 
 
*) Niepotrzebne skreślić 

 

 



Załącznik do wniosku o przyznawanie stypendium naukowego  
dla uczniów Społecznego Gimnazjum/Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO w Krakowie  
 
 
 

1.Dane Rodzica/opiekuna prawnego ucznia któremu przyznano „Stypendium”:  
 
a. Imię i nazwisko ................................................................................................................................... 
b. Pesel ................................................................................................................................................... 
c. Adres zamieszkania: ulica i nr domu/mieszkania 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
kod pocztowy, miejscowość ………………………………………………………………………………………………………………. 
gmina ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
powiat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
d. Nr konta bankowego na które będzie przekazane przyznane „Stypendium”:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
e. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.Dane ucznia któremu przyznano „Stypendium”: 
 
a. Imię i nazwisko .................................................................................................................................... 
b. Pesel ....................................................................................................................................................  
c. Data urodzenia ……………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
d. Adres zamieszkania: ulica i nr domu/mieszkania 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
e. kod pocztowy, miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………. 
f. gmina ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
g. powiat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
h. województwo …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
i. Adres Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendium 
naukowego Społecznego Gimnazjum/Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO w Krakowie.  
 
 
…………………………………………………………………………………  
podpis rodzica lub prawnego opiekuna kandydata do stypendium  
naukowego Społecznego Gimnazjum/Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO w Krakowie 

 

 

 

 


