
 
 

Regulamin przyznawania stypendiów 
uczniom Katolickiej Szkoły Podstawowej 

im. św. Jana Pawła II w Kartuzach 
(obowiązuje od dn. 1 września 2017r.) 

 
 
Stypendia (zwolnienia z czesnego) przyznawane są w miarę posiadanych środków finansowych 
szkoły. Ich wielkość ma wpływ na liczbę i wysokość stypendiów. W przypadku braku środków 
stypendia mogą nie zostać przyznane. Wysokość funduszu stypendialnego określa dyrektor 
szkoły. 
 

I. Źródła finansowania funduszu stypendialnego 
 

Fundusz stypendialny może być tworzony z następujących środków: 
1. Środki własne szkoły 
2. Środki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Katolickiej 
3. Środki zewnętrzne 

 
II. Rodzaje udzielanych stypendiów: 

 
1. Naukowe, które przyznawane jest najlepszemu uczniowi w danym roczniku. 

Stypendium to udzielane jest na kolejny rok szkolny. Decyduje kolejno: 
a. średnia ocen 
b. zachowanie 
c. sukcesy w konkursach (międzynarodowych – laureat i finalista, ogólnopolskich – 

laureat i finalista, wojewódzkich – laureat) 
W przypadku 2 osób z takimi samymi wynikami, stypendium rozkłada się po 50% 
czesnego. 
 

2. Socjalne, które przyznawane jest osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, na 
pisemny wniosek rodzica. Decyzja podejmowana jest przez dyrektora szkoły po 
uzyskaniu szczegółowych informacji o sytuacji rodzinnej wnioskującego. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły określa wysokość obowiązującego 
czesnego dla danej osoby. 
 

3. Rodzinne, które przyznawane jest na drugie i kolejne dziecko, uczące się aktualnie w 
szkole katolickiej w Kartuzach (za pierwsze dziecko odpłatność wynosi 100%). 
Wysokość stypendium rodzinnego wynosi 50% wysokości kwoty podstawowej 
czesnego. 
 

4. Pracownicze, które przyznawane jest na dzieci pracowników szkoły katolickiej w 
Kartuzach. Wysokość stypendium pracowniczego wynosi 50% wysokości kwoty 
podstawowej czesnego.  



 
III. Zasady przyznawania stypendium 

 
1. Stypendia przyznawane są uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce 
2. Stypendia przyznawane są na rok lub na czas określony oddzielnym pismem, w 

wysokości ustalonej przez Dyrektora Szkoły. 
 

3. Decyzję o przyznawaniu stypendiów poszczególnym uczniom podejmuje Dyrektor 
Szkoły, który w szczególności: 

a. ustala zasady wyboru stypendystów 
b. określa wysokość stypendiów dla poszczególnych uczniów 
c. ma prawo zrezygnować z przyznawania części lub całości stypendiów 
d. może zawiesić lub wstrzymać przyznawane stypendium w razie rażącego 

naruszenia obowiązków przez ucznia. 
 

4. Zwolnienia z płacenia  czesnego wynikające z udzielonego stypendium nie sumują się. 
 

5. Decyzja Dyrektora Szkoły o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium jest 
ostateczna. 

 
IV. W przypadku stypendiów ze środków zewnętrznych, fundator może określić 

kryterium przyznawania stypendium. 
 
 
 
Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dn. 28 sierpnia 2017r. 


