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Regulamin przyznawania stypendiów w 

Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza 

Rodzin 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin, zgodnie ze swoją misją, może przyznawać 

stypendia o charakterze socjalnym i motywacyjne, w zależności od własnych możliwości 

finansowych. 

2. W Szkole są udzielane trzy rodzaje stypendiów: 

a. stypendium o charakterze socjalnym dla rodziców (opiekunów) mających 

przejściowe trudności finansowe, 

b. stypendium im. Franka Noszczyka dla uczniów VII i VIII klasy Szkoły 

wyróżniających się prawością charakteru, wrażliwością na potrzeby innych 

ludzi, zaangażowaniem w działania na rzecz społeczności szkolnej, 

szczególnymi osiągnięciami w nauce, 

c. stypendium naukowe za wyniki w nauce dla uczniów klas VIII Szkoły. 

3. Środki finansowe przeznaczone na stypendia pochodzą z utworzonego Funduszu 

Stypendialnego. 

4. Fundusz Stypendialny zasilany jest z: 

a. wpłat 1% podatku przekazanego Szkole przez Przymierze Rodzin, 

b. odpisu w wysokości 5% zysku netto wypracowanego w poprzednim roku 

kalendarzowym w Szkole, 

c. darowizn od osób prawnych i fizycznych. 

 

II. Stypendium o charakterze socjalnym 
1. Stypendium o charakterze socjalnym przyznawane jest uczniom, których rodzice bądź 

opiekunowie popadli w przejściowe kłopoty finansowe. 

2. O takie stypendium może się ubiegać rodzina, której dziecko uczęszcza do naszej szkoły 

co najmniej jeden semestr. 

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium w danym semestrze jest wniesienie opłat czesnego 

za wcześniejszy (poprzedni) semestr. 

4. Wnioski o stypendium powinny być składane (odnośnie do semestru zimowego) do 15 

września i (odnośnie do semestru letniego) do 15 lutego. Formularz wniosku, również w 

formie interaktywnej, znajduje się na stronie internetowej Szkoły. 

5. Wnioski o stypendium będą rozpatrywane dwa razy w roku – w semestrze zimowym do 

15 października i w letnim do 15 marca. W nadzwyczajnych przypadkach także w innych 

terminach. 

6. Do rozpatrywania złożonych wniosków decyzją dyrektora Szkoły powoływana jest 

komisja stypendialna. 
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7. W skład komisji stypendialnej wchodzą: przewodniczący – dyrektor Szkoły, 

wiceprzewodniczący – wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych, członkowie – 

trzech przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły Podstawowej. Istnieje możliwość 

zwiększenia składu komisji na wniosek organu prowadzącego. 

8. Komisja przyznaje stypendium o charakterze socjalnym maksymalnie na pięć miesięcy: 

a. w semestrze zimowym – od września do stycznia włącznie, 

b. w semestrze letnim – od lutego do czerwca włącznie. 

9. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane. 

10. Podpisany przez wnioskodawcę wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

wypełniony formularz, opis sytuacji rodzinnej, liczbę osób w rodzinie, realne dochody 

miesięczne na osobę, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź rozliczenie roczne. 

11. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie podczas posiedzenia komisji.  

12. W szczególnych wypadkach, kiedy wniosek o przyznanie stypendium wpłynie po 

zakończeniu prac komisji lub dofinansowanie dotyczy udziału dziecka w imprezach 

organizowanych przez szkołę (np. biała szkoła, zielona szkoła itp.), dyrektor Szkoły może 

podjąć decyzję (bez zwoływania posiedzenia Komisji) o przyznaniu stypendium w 

wysokości do 50% nominalnej wartości jednomiesięcznego czesnego płaconego w 

systemie dwunastomiesięcznym. Informację w tej sprawie zamieszcza się w protokole i 

przedstawia przy najbliższym posiedzeniu komisji stypendialnej.  

13. Członkowie Komisji zobowiązani są do nieujawniania informacji zawartych w podaniach 

oraz do nieudzielania żadnych informacji z przebiegu zebrania. 

14. Fakt przyznanego stypendium potwierdza się podpisaniem porozumienia stypendialnego. 

15. Kwotę stypendium wypłaca się (w okresie obowiązywania porozumienia stypendialnego) 

przez zmniejszenie wpłat czesnego za dziecko, któremu zostało przyznane stypendium. 

16. Stypendium jest cofnięte w przypadku nieregulowania pozostałej kwoty czesnego w 

terminach przewidzianych umową o naukę szkolną oraz nieprzestrzegania innych 

postanowień wynikających z podpisanego porozumienia stypendialnego. 

17. Stypendium może zostać cofnięte w przypadku nagannego zachowania się ucznia oraz/lub 

złych wyników w nauce.  

 

III. Stypendium im. Franka Noszczyka 
Franek Noszczyk był uczniem naszego Gimnazjum w latach 2006 – 2009. 

 Po ciężkiej chorobie zmarł 13 sierpnia 2009. Zapamiętaliśmy go jako odważnego i prawego 

człowieka, zdolnego i pracowitego ucznia, niezależnego w myśleniu, szanowanego i lubianego 

kolegę.  

Chcąc wyróżnić wyjątkowe postępowanie, którego przykład dał Franek, podjęliśmy decyzję o 

ufundowaniu stypendium Jego imienia.  

Stypendium to będzie przyznawane według zasad określonych w Regulaminie. 

1. Fundatorem Stypendium im. Franka Noszczyka jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. 

2. Honorowy patronat nad stypendium objęty został przez rodziców Franka. 

3. Stypendium może otrzymać uczeń, który wyróżnia się prawością charakteru, wrażliwością 

na potrzeby innych ludzi, zaangażowaniem w działania na rzecz społeczności szkolnej i 

osiąga dobre wyniki w nauce oraz przejawia postawę apostolską. 

4. Stypendium przyznawane jest raz do roku. 

5. Stypendium można otrzymać tylko raz w czasie trwania nauki w Szkole. 

6. W jednym roku szkolnym to stypendium może być przyznane maksymalnie trzem 

osobom. 

7. Stypendium mogą otrzymać uczniowie   siódmej i ósmej klasy Szkoły. 

8. Uczniowie każdej klasy przedstawiają jedną kandydaturę stypendysty.  
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9. Wychowawcy przedstawiają po jednej kandydaturze stypendysty. 

10. Wyboru dokonuje rada pedagogiczna zwykłą większością głosów w drodze głosowania. 

11. W przypadku, gdy kandydatem do stypendium jest osoba bliska któregoś z nauczycieli, 

nauczyciel ten nie może brać udziału w głosowaniu. 

12. Stypendium wynosi 50 % nominalnej wysokości rocznego czesnego za pierwsze dziecko.  

13. Stypendium jest realizowane przez 10 miesięcy (od września do czerwca) przez 

zmniejszenie wpłat czesnego na początku każdego miesiąca.  

Stypendium za wrzesień realizowane jest w październiku łącznie ze stypendium za 

październik. 

14. Uroczyste ogłoszenie wyników głosowania i wręczenie stypendium odbywa się w czasie 

święta szkoły. W uroczystościach biorą udział rodzice Franka i Jego najbliższa rodzina 

oraz członkowie Zarządu Przymierze Rodzin, jako goście honorowi. 

 

IV Stypendium naukowe  
1. Stypendium naukowe w Szkole przysługuje uczniom za wybitne osiągnięcia i wyniki w 

nauce. Ma ono służyć motywowaniu uczniów do dalszej solidnej pracy. 

2. Stypendium naukowe przyznaje uczniom dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy ucznia 

po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium zgłasza dyrektorowi Szkoły wychowawca ucznia na 

klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

4. Stypendium naukowe za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który podczas końcowo-

rocznej w klasie VII, lub klasyfikacji śródrocznej w klasie VIII uzyskał ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych w danym semestrze średnią ocen co najmniej 5,0 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania. 

5. Stypendium za wyniki w nauce może też uzyskać uczeń Szkoły, który ma średnią ocen nie 

niższą niż 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, jeśli jego osiągnięcia w 

olimpiadach i konkursach przedmiotowych wskazują na szczególne zaangażowanie w 

zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów. 

6. Ogłoszenie wyników przyznanych stypendiów odbywa się na apelu w szkole. 

7. Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej i wypłacane w kasie szkoły 

8. Stypendia nie odebrane w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia ich przyznania przepadają 

a kwota stypendium zasila Fundusz Stypendialny.  

9. Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala dyrektor Szkoły w drodze odrębnych 

zarządzeń. 

10. Stypendium naukowe wypłaca się jednorazowo w semestrze następującym po semestrze, 

w którym uczeń spełnił warunki określone w pkt.4,5. 

 

 

V Postanowienia końcowe. 
1. Wysokość przyznanego stypendium oraz okres, na jaki zostało przyznane stypendium 

uzależnione są od środków zgromadzonych na Funduszu Stypendialnym. 

2. We wszystkich sprawach odwoławczych decyzje podejmuje dyrektor Szkoły. 

3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Stowarzyszenia 

Przymierze Rodzin i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Szkoły.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

 

 


