
 

Regulamin Stypendialny 

Gdańskich Szkół Autonomicznych  

prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową 

 

Kryteria przyznawania stypendiów: 

I. Osiągnięcia w olimpiadach / konkursach 

II. Osiągnięcia w nauce 

III. Osiągnięcia społeczne 

IV. Osiągnięcia sportowe 

 
 

I. Osiągnięcia w olimpiadach / konkursach 
 
1. Stypendium uzyskuje: 

a) laureat olimpiady centralnej - jednorazowe w wysokości 2000 zł;  

b) finalista olimpiady centralnej - jednorazowe w wysokości 1500 zł; 

c) laureat konkursu kuratoryjnego szczebla wojewódzkiego - jednorazowe w wysokości 

700 zł; 

d) finalista konkursu kuratoryjnego szczebla wojewódzkiego - jednorazowe w wysokości 

400 zł. 
 
2. Zasady przyznawania: 

a) stypendium przyznaje komisja składająca się z dyrektorów GSA na pisemny wniosek:   

 nauczyciela GSA; 

 dyrektora GASP, GAG lub GLA; 

b) komisja zbiera się po klasyfikacyjnych Radach Nauczycieli podsumowujących rok 

szkolny. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu stypendiów powinno nastąpić najpóźniej na 

zakończenie roku szkolnego. 

 

II. Osiągnięcia w nauce 
 

1. Stypendium uzyskują:  

a) uczniowie GAG oraz uczniowie VII i VIII klasy GASP o najwyższej średniej ocen 

w swojej klasie i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania; 

b) uczniowie GLA o najwyższej średniej ważonej* ocen w profilu przy czym warunkiem 

koniecznym jest: 

 średnia ważona 5.0 i powyżej,  

 co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, 

 liczba stypendiów w jednym profilu nie może przekroczyć czterech; 



 

c) stypendia nie są przyznawane uczniom za osiągnięcia w II semestrze VIII klasy GASP 

oraz III klasy GAG i GLA. Do tych uczniów przede wszystkim kierowane są 

stypendia za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. 
 
* poszczególnym przedmiotom nadaje się wagę proporcjonalną do liczby godzin danego 

przedmiotu w danym semestrze. 
 
2. Zasady przyznawania: 

a) stypendium przyznaje komisja składająca się z dyrektorów GSA na pisemny wniosek:  

 nauczyciela GSA, 

 dyrektora GASP, GAG lub GLA; 

b) komisja zbiera się po klasyfikacyjnych Radach Nauczycieli podsumowujących dany 

semestr lub rok szkolny. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu stypendiów za I semestr 

powinno nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem ferii szkolnych, zaś za II semestr na 

zakończenie roku szkolnego; 

c) pula stypendiów w GLA i w GAG wynosi jedno czesne na każdy rocznik, a w VII 

i VIII klasach GASP wynosi 80% jednego czesnego na każdy rocznik. Są one 

przyznawane na jeden semestr. O wysokości stypendium dla ucznia decyduje komisja; 

d) stypendia za I semestr są wypłacane w miesiącach styczeń - czerwiec, zaś za 

II semestr w miesiącach lipiec - grudzień; 

e) przy naliczaniu stypendiów stosowane są następujące zaokrąglenia: 

- mniej niż 0,50 zł – w dół, 

- 0,50 zł i powyżej – w górę. 

 

III. Osiągnięcia społeczne 
 
1. Stypendium uzyskuje: 

a) inicjator i organizator wyróżniających się działań charytatywnych – może to być jedna 

akcja o szczególnie dużym wymiarze społecznym, lub kilka o mniejszej randze, bądź 

jedna prowadzona długofalowo; 

b) inicjator i organizator wyróżniających się działań intelektualnych, kulturalnych – 

może to być jedno przedsięwzięcie o szczególnie dużym znaczeniu międzyszkolnym 

lub szkolnym, lub kilka o mniejszej randze, bądź jedno prowadzone długofalowo. 
 
2. Zasady przyznawania: 

a) stypendium przyznaje komisja składająca się z dyrektorów GSA na pisemny wniosek:   

 nauczyciela GSA, 

 dyrektora GASP, GAG lub GLA; 

b) komisja zbiera się po klasyfikacyjnych Radach Nauczycieli podsumowujących dany 

semestr lub rok szkolny. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu stypendiów za I semestr 

powinno nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem ferii szkolnych, zaś za II semestr na 

zakończenie roku szkolnego; 

c) warunkiem otrzymania takiego stypendium jest uzyskanie średniej ocen ze wszystkich 

przedmiotów min. 4,0 oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania; 

d) stypendium jest przyznawane kwotowo i jednorazowo; 

e) maksymalna pula do podziału wynosi 1000 zł na rok szkolny. 

 

IV. Osiągnięcia sportowe 
 
1. Stypendium przyznawane jest: 



 

uczniowi uzyskującemu szczególne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe 

w reprezentacji szkół. 
 
2. Zasady przyznawania: 

a) stypendium przyznaje komisja składająca się z dyrektorów GSA na pisemny wniosek: 

 nauczyciela GSA, 

 dyrektora GASP, GAG lub GLA; 

b) komisja zbiera się po klasyfikacyjnych Radach Nauczycieli podsumowujących rok 

szkolny. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu stypendiów powinno nastąpić najpóźniej na 

zakończenie roku szkolnego; 

c) warunkiem otrzymania takiego stypendium jest uzyskanie średniej ocen ze wszystkich 

przedmiotów min. 4,0 oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania; 

d) stypendium jest przyznawane kwotowo i jednorazowo; 

e) maksymalna pula do podziału wynosi 3000 zł na rok szkolny. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 r. 

 


