
REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  STYPENDIUM  
dla wyróżniających się uczniów 

Gimnazjum nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski 
 

1. Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika może otrzymać uczeń, który: 
- posiada wysokie wyniki w nauce 
- ma osiągnięcia sportowe lub artystyczne 
- angażuje się w życie klasy i szkoły 
- reprezentuje szkołę w środowisku 
- otrzymał zachowanie wzorowe lub bardzo dobre 

 
2. Stypendium uzyskuje jeden uczeń, który uzyskał największą liczbę punktów      

według kryteriów obowiązujących w Gimnazjum nr 2 w Rybniku. 
 
Punkty przyznawane są za: 

Kryterium 
Liczba 

punktów 

Tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub udział w finale wojewódzkim w 
zawodach sportowych lub zdobycie I miejsca na szczeblu wojewódzkim w 
przeglądzie artystycznym lub zawodach turystycznych 

8 

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego lub udział w półfinale wojewódzkim 
w zawodach sportowych lub uzyskanie II, III miejsca na szczeblu 
wojewódzkim w przeglądzie artystycznym lub zawodach turystycznych. 

4 

Udział w finale ogólnopolskim wieloetapowych konkursów i zawodów 2 

Zakwalifikowanie się do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego, 
rejonowych zawodów sportowych lub turystycznych lub rejonowego etapu 
przeglądu artystycznego 

2 

Średnia ocen powyżej 5.0 6 

4,75 – 5,0 4 

4,0 – 4,74 2 

Działalność na rzecz środowiska  – wolontariat (akcje charytatywne,                                                                                                                                                                                                   
WOŚP, Dom Dziecka, 
akcja”Segregujesz – świat ratujesz” )                                                        
- umiejętność pozytywnego                                                           
reagowania na przejawy agresji 
 

2 

 Działalność na rzecz szkoły - samorząd szkolny 
- imprezy ogólnoszkolne 
- reprezentowanie szkoły  
   w konkursach i zawodach  
   sportowych  

2 

Praca w samorządzie klasowym 1 

Osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego oraz 
znaczących osiągnięć sportowych i artystycznych w klasach I, II (wymaga 
większego nakładu pracy)   

2 

Zakwalifikowanie się do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego w 
klasach I, II ( wymaga większego nakładu pracy) 

1 

Zachowanie wzorowe 3 

bardzo dobre 2 

 Jeżeli uczeń uzyskuje kilka tytułów laureata, finalisty otrzymuje wielokrotność punktów 
przysługujących 

 
 
 



3. O przyznanie stypendium wnioskuje wychowawca ucznia lub nauczyciel danego 
przedmiotu.  

4. Wnioski rozpatruje Komisja złożona z przedstawicieli zespołów przedmiotowych i 
pedagoga szkolnego 

5. Rada Pedagogiczna zapoznaje się z wynikami pracy Komisji, zatwierdza kandydaturę 
ucznia rekomendowanego do stypendium i składa wniosek wraz z uzasadnieniem w 
Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego.  

6. W przypadku zdobycia przez uczniów równej ilości punktów, decyduje większa ilość 
wyższych miejsc – zgodnie z przyjętymi kryteriami.  


