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I. Prawo do otrzymania stypendium i innych form pomocy przysługuje uczniom: klas   VII, 

VIII i klas gimnazjalnych,  którzy uczą się w szkołach na  terenie gminy Lubiewo.  

II. Prawo zgłaszania Kandydatów do stypendium i innych form pomocy mają: 

 
1. rodzice bądź opiekunowie prawni kandydatów, 

2. placówki oświatowe, 

3. członkowie Stowarzyszenia, 

 
 
III. Warunki uzyskania stypendium: 

1. Ubiegający się o stypendium lub inne podmioty zgłaszające, składają dokumenty 

w sekretariatach Szkoły Podstawowej w Bysławiu i Lubiewie. 

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: załączniki (opinie), zaświadczenia z kół 

zainteresowań, klubów sportowych, organizacji – potwierdzające czynny udział i 

aktywność ubiegającego się o stypendium. 

IV. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy: 

1. Osiągnęli średnią ocen na ostatnim świadectwie wynoszącą minimum: 

Liczba 
punktów 

 
Szkoła 

Podstawowa 

 
Gimnazjum 

10 pkt 4,50 – 4,60 4,50 – 4,60 

15 pkt 4,61 - 4,70 4,61 - 4,70 

20 pkt 4,71 – 4,80 4,71 – 4,80 

25 pkt 4,81 – 4,90 4,81 – 4,90 

30 pkt 4,91 i więcej 4,91 i więcej 

 
Dokumentacja: oświadczenie załącznik nr 1. 

 



2. Wykazują szczególne osiągnięcia ( z ostatniego semestru): 

 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

Reprezentowanie szkoły na poziomie ogólnopolskim – 50 pkt 

Laureat na etapie wojewódzkim – 30 pkt 

Finalista na etapie wojewódzkim – 20 pkt 

Udział w konkursach rejonowych/powiatowych 10 – 15 pkt 

Udział w konkursach międzyszkolnych – 5 pkt 

Udział w konkursach szkolnych (3 i więcej) – 5 pkt. 

Działalność społeczna, kulturalna, sportowa na rzecz 
środowiska; wolontariat – do 30 pkt. 

 
a) gdy szczególne osiągnięcia dotyczą nauk ścisłych kandydat dodatkowo 

otrzymuje 10 pkt. 

Dokumentacja: oświadczenie załącznik nr 1. 
 

V. Komisja Stypendialna podejmując decyzję uwzględniając punkty według poniższego 
zestawienia: 

 
1. Wyniki w nauce (średnia ocen) – max. 30 pkt 

2. Szczególne osiągnięcia – max. 65 pkt 

3. Działalność społeczna – max. 30 pkt -  załącznik nr 2 

  
 
VI. Komisja Stypendialna: 

1. Dokonuje oceny punktowej złożonych wniosków. 

2. Wyłania kandydatów spośród złożonych wniosków z najwyższą ilością punktów. 

3. Określa w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia liczbę wybranych 

stypendystów  w zależności od wielkości funduszu stypendialnego na dany rok. 

4. Pisemnie zawiadamia o wynikach zainteresowane osoby. 

VII. Między stypendystą a Zarządem Stowarzyszenia zostaje podpisana umowa określająca 
zasady otrzymywania stypendium. 
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VIII. Stypendystom, którzy utrzymują wysoki poziom wyników nauczania, rozwijają swoje 

umiejętności i zainteresowania Komisja Stypendialna może, po złożeniu przez nich  

odpowiednich dokumentów, przedłużyć stypendium na kolejny rok nauki. 

IX. W przypadku stwierdzenia, że stypendysta nie spełnia podstawowych kryteriów 

(określonych w pkt V), na   podstawie których przyznano mu stypendium może być ono 

odebrane. 

X. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo oczekiwać od stypendysty aktywności i udziału 

w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie. 

XI. Stypendium jest przyznawane  do ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

 


