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§ 1 

1. Celami programu stypendialnego Prywatnego Gimnazjum nr 2 "Szkoły Marzeń" w Piasecznie 

(dalej: PG nr 2 lub Szkoła) są: 

a) motywowanie uczniów do nauki, 

b) promowanie wśród młodzieży pożądanych przez Szkołę postaw, 

c) zachęcanie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych do wyboru PG nr 2 do dalszej 

edukacji. 

2. Stypendium naukowe przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasowego ze środków 

organu prowadzącego PG nr 2 na każde półrocze danego roku szkolnego.  

3. Uczeń pobiera stypendium w kasie szkoły za pisemną zgodą jego rodzica do 15 dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym przysługuje mu stypendium. 

4. Wysokość stypendium zależna jest od osiągnięć naukowych - zgodnie z poniżej przedstawionymi 

kryteriami. 

5. Kwoty miesięczne stypendium, uzależnione od spełnienia niżej podanych kryteriów, określa na 

każde półrocze organ prowadzący Szkołę. 

6. Formą stypendium naukowego jest obniżenie lub zwolnienie z obowiązku płacenia czesnego za 

Szkołę z tytułu posiadania przez ucznia tytułu laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu 

organizowanego przez lub na zlecenie Kuratorium Oświaty. 

7. Stypendium naukowe nie przysługuje uczniom, którzy nie uzyskają przynajmniej bardzo dobrej 

oceny z zachowania w klasyfikacji za okres poprzedzający półrocze, na które jest przyznawane 

stypendium (tj. odpowiednio: w ramach klasyfikacji półrocznej albo rocznej). § 3 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 2  

1. Uczeń klasy I otrzymuje w I półroczu nauki stypendium w wysokości uzależnionej od średniej ocen 

z przedmiotów: j. polski, matematyka, historia, przyroda, j. angielski na świadectwie ukończenia klasy 

6. lub wyniku procentowego na sprawdzianie 6-klasisty z j. polskiego oraz matematyki - odpowiednio: 

a) co najmniej 4,8 lub co najmniej 90%, 

b) co najmniej 5,20 lub co najmniej 95%, 

c) co najmniej 5,50 lub 100%. 

§ 1 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

2. Poczynając od II półrocza klasy I i kończąc na II półroczu klasy III, uczeń otrzymuje stypendium w 

wysokości uzależnionej od uzyskanej średniej ocen w klasyfikacji - odpowiednio - półrocznej lub 

rocznej z przedmiotów kończących się egzaminem gimnazjalnym : 

a)  co najmniej 4,75; 

b) co najmniej 5,20; 

c) co najmniej 5,50. 
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§ 1 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 3 

1. Absolwent szkoły podstawowej z tytułem laureata przedmiotowego konkursu organizowanego 

przez lub na zlecenie Kuratorium Oświaty jest zwolniony z obowiązku płacenia czesnego za Szkołę 

przez cały okres nauki, pod warunkiem że nieprzerwanie pobiera naukę od I do III klasy w PG nr 2. 

2. Absolwentowi szkoły podstawowej z tytułem finalisty przedmiotowego konkursu organizowanego 

przez lub na zlecenie Kuratorium Oświaty przysługuje obniżenie czesnego za Szkołę o 400 złotych 

miesięcznie przez okres nauki w klasie I. 

3. Uczeń wymieniony w ust. 1 i 2 traci prawo do stypendium, jeśli w klasyfikacji śródrocznej lub 

rocznej uzyska średnią ocen nie wyższą niż 3,5 lub ocenę zachowania poprawną albo niższą. 

4. Laureatowi przedmiotowego konkursu organizowanego przez lub na zlecenie Kuratorium Oświaty 

dla uczniów gimnazjum przysługuje stypendium w postaci redukcji miesięcznego czesnego o 400 zł 

na okres jednego semestru nauki w PG nr 2, w półroczu następującego po semestrze, w którym uzyska 

ww. tytuł. 

5. Finaliście przedmiotowego konkursu organizowanego przez lub na zlecenie Kuratorium Oświaty 

dla uczniów gimnazjum przysługuje stypendium w wysokości określonej § 2 ust. 2 pkt. c na okres 

jednego semestru nauki w PG nr 2, w półroczu następującym po semestrze, w którym uzyska ww. 

tytuł. 

§ 4 

1. Stypendium nie przysługuje uczniowi, którego rodzice zalegają z płatnościami za szkołę. 

2. W przypadku ucznia, któremu organ prowadzący przyznał stypendium socjalne (redukcję 

czesnego),wysokość stypendium naukowego jest pomniejszana o równowartość zniżki czesnego. 

3. Jeśli uczeń spełni jednocześnie dwa kryteria stypendialnie lub więcej, otrzymuje jedynie 

stypendium za kryterium, któremu odpowiada najwyższa wartość pieniężna.  

4. Stypendium może być zawieszone lub anulowane przez Dyrektora Szkoły, jeśli uczeń złamie 

szkolne zasady określone w Statucie PG nr 2. 

5. Załącznikami do regulaminu są wzoru wniosków wychowawcy klasowego o stypendium.  

6. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od postanowień niniejszego regulaminu. 

7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

8. Uchyla się dotychczas obowiązujący Regulamin stypendium naukowego PG nr 2. 

9. Regulamin wchodzi w życie 19 września 2015 r.  
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