
PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE 2018/2019 
 

Stypendium Wójta Gminy Krasne 
za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów  szkół podstawowych i 

gimnazjum 

  
Jakie warunki należy spełnić by uzyskać stypendium ? 
 
Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej i gimnazjum może być przyznane 
uczniowi, którzy spełniają następujące kryteria: 

 uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
 uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 

najmniej:  
o 5,60 - w przypadku uczniów klasy IV szkoły podstawowej; 
o 5,30 - w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej; 
o 5,20 - w przypadku uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i klas 

gimnazjalnych. 
 wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz społeczności lokalnej; 
 nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych. 

 
Kto może otrzymać stypendium za szczególne osiągnięcia ? 
Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w szkole podstawowej i 
gimnazjum może otrzymać uczeń, którzy spełnia następujące kryteria: 

 uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
 uzyskał tytuł laureata (zajęli miejsca od 1 – 3) olimpiad, konkursów przedmiotowych i 

interdyscyplinarnych, zajęli czołowe miejsca w konkursach artystycznych lub zawodach 
sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym; 

 w przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na 
różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze; 

 Stypendium może być przyznane również uczniowi, który przyczynił się w szczególny 
sposób do promocji gminy w kraju lub poza jego granicami; 

 W przypadku szczególnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskanie w 
okresie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być 
przyznane stypendium; 

 Stypendium przyznaje się za indywidualne osiągniecia uczniów.    

 
Kto składa wnioski ? 
  

 Dyrektor szkoły, rodzic,  opiekun prawny składa do Wójta Gminy Krasne wnioski o 
przyznanie stypendium; 

 W przypadku konkursów artystycznych i zawodów sportowych wniosek może złożyć 
organizacja, klub sportowy lub stowarzyszenie, które reprezentował uczeń; 



 Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentów stwierdzających wyniki w nauce 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub inną upoważnioną 
osobę, reprezentującą organizację, klub sportowy lub stowarzyszenie. 

 
Termin składania wniosków 
 
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, jednakże nie później niż do 31 lipca 2019. 

Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.   

 


