
      Wiosną 2011 roku zarząd Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Gminy Radków zmienił 
warunki fundacji stypendium dla uczniów Gimnazjum w Radkowie. Poprzednia kwota 
stypendium wynosiła 1500 zł  przeznaczonych dla jednego gimnazjalisty. Podjęto 
uchwałę o przyznawaniu stypendium 7 najlepszym uczniom gimnazjum i podniesiono 
kwotę przeznaczona na stypendium do 1600 zł. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w 
Radkowie zadeklarowała środki finansowe w wysokości 500 zł, i w ten sposób kwota 
przeznaczona na stypendium wynosi 2100 zł.  

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce  
dla uczniów Zespołu Szkół w Radkowie – Gimnazjum. 

 

§ 1 

Stypendium za wyniki w nauce udzielane są uczniom Zespołu Szkół  
w Radkowie - Gimnazjum. 

§ 2 

Fundatorami stypendium są: 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków – 1600zł  
2.  Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Radkowie – 500zł. 

§ 3 

Stypendia  przyznawane  są jednorazowo  po  klasyfikacji śródrocznej.  

§ 4 

Stypendia za wyniki w nauce są przyznane siedmiu najlepszym uczniom gimnazjum, którzy 
w wyniku klasyfikacji śródrocznej poprzedzającej okres przyznania stypendium uzyskali 
najwyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych (kontynuowanych w trakcie 
trzyletniego cyklu tj.: język polski, matematyka, historia, język angielski, język niemiecki, 
geografia, biologia, fizyka, chemia, informatyka, wychowanie fizyczne) i wzorową lub bardzo 
dobrą ocenę z zachowania. Stypendia przyznawane są w kwocie 300zł dla każdego 
stypendysty. 

§ 5 

Średnią ocen należy obliczać do dwóch miejsc po przecinku. 

§ 6 



Dyrektor powołuje komisję stypendialną w składzie: 

1. Wicedyrektor szkoły: przewodniczący komisji 
2. Pedagog szkolny: członek 
3. Protokolant posiedzeń Rady Pedagogicznej: członek 

§ 7 

Komisja na podstawie protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej ustala listę dziesięciu 
najlepszych uczniów gimnazjum. 

 

 

§ 8 

W przypadku większej liczby uczniów, którzy uzyskali taką samą średnią, kryteriami które 
decydują o przyznaniu stypendium w kolejności są: 

1. Ocena z zachowania 
2. Średnia ocen z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski i język 

niemiecki 
3. Większa liczba ocen celujących 
4. Brak oceny dostatecznej 
5. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

 

§ 9 

Komisja stypendialna składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z listą uczniów 
zakwalifikowanych do stypendium.  

§ 10 

Po otrzymaniu wniosku od komisji, dyrektor wnioskuje do fundatorów stypendium o 
przyznanie środków finansowych. Do wniosku dyrektor dołącza protokół posiedzenia komisji 
stypendialnej wraz z listą zakwalifikowanych uczniów. 

§ 11 

Środki finansowe przeznaczone na stypendia zgromadzone będą na koncie Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Radków. 

§ 12 

Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z fundatorami stypendiów ustala termin i formę 
wręczenia nagród uczniom.   



 

§ 13 

Regulamin przyznawania stypendiów umieszczony jest na stronie internetowej szkoły. 

§ 14 

Nazwiska stypendystów są podawane do wiadomości publicznej. 

  

 

Stypendyści 2011r.: 

1. Magdalena Gołuch (kl. I „b”) – średnia 5,30 ; zachowanie wzorowe 
2. Edyta Wojdała (kl. III „b”) – średnia 5,30 ; zachowanie wzorowe 
3. Kamila Wylęgły (kl. III „b”) – średnia 5,22  zachowanie wzorowe 
4. Marzena Kulawiak (kl. III „a”) – średnia 5,20 ; zachowanie wzorowe 
5. Celina Dyksińska (kl. I „a”) – średnia 5,10 ; zachowanie wzorowe 
6. Agnieszka Niwińska (kl. III „a”) – średnia 4,90 ; zachowanie wzorowe 
7. Szczepan Kostecki (kl. III „b”) – średnia 4,90 ; zachowanie bardzo dobre 

   Stypendyści 2012r.: 

1. Martyna Brol (kl. I „a”) – średnia 5,54 ; zachowanie wzorowe 
2. Celina Dyksińska (kl. II „a”) – średnia 5,36 ; zachowanie wzorowe 
3. Magdalena Gołuch (kl. II „b”) – średnia 5,09 ; zachowanie wzorowe 
4. Magdalena Ślęzak (kl. I „a”) – średnia 5,09 ; zachowanie wzorowe 
5. Andrzej Kisiel (kl. III) – średnia 4,90 ; zachowanie wzorowe 
6. Agnieszka Suliga (kl. I „a”) – średnia 4,90 ; zachowanie wzorowe 
7. Kamila Jarczyńska (kl. I „a”) – średnia 4,90 ; zachowanie wzorowe 

 
   Stypendyści 2013r.: 

1. Celina Dyksińska (kl. III „a”) – średnia 5,18; zachowanie wzorowe 
2. Magdalena Gołuch (kl. III „b”) – średnia 5,09; zachowanie wzorowe 
3. Magdalena Ślęzak (kl. II „a”) – średnia 5,0; zachowanie wzorowe 
4. Dominika Jarczyńska (kl. III „a”) – średnia 4,9; zachowanie wzorowe 
5. Aleksandra Zielińska ( kl. I ) – średnia 4,9; zachowanie wzorowe 
6. Zuzanna Hartwig (kl. I) – średnia 4,81; zachowanie wzorowe 
7. Martyna Stefańczyk (kl. III „b”) – średnia 4, 72; zachowanie wzorowe 

   Stypendyści 2014 

1. Dominika Glanda – (kl. I),  średnia  5,27, zachowanie wzorowe 
2. Karolina Stefańczyk – kl. I)  średnia  5,27, zachowanie wzorowe  
3. Kamila Jarczyńska -  (kl. III „a”), średnia  5,10, zachowanie wzorowe  
4. Magdalena Ślęzak – (kl. III „a”),  średnia  5,09, zachowanie wzorowe 
5. Martyna Gołuch – (kl. I), średnia  4,90, zachowanie wzorowe  



6. Karolina Turska – (kl. II), średnia  4,81, zachowanie wzorowe  
7. Aleksandra Zielińska – (kl. II), średnia  4,81,  zachowanie wzorowe  

 

Stypendyści 2015 

1. Dominika Glanda – (kl. II), średnia  5,45, zachowanie wzorowe 
2. Karolina Stefańczyk – (kl. II), średnia  5,45, zachowanie wzorowe 
3. Monika Jamróz – (kl. I), średnia  5,00,  zachowanie wzorowe 
4. Martyna Gołuch – (kl. II), średnia  4,90, zachowanie wzorowe 
5. Zuzanna Hartwig  -  (kl. III),  średnia  4,90,  zachowanie wzorowe 
6. Aleksandra Zielińska  -  (kl. III), średnia  4,90,  zachowanie wzorowe 
7. Karolina Turska  -  (kl. III), średnia  4,72,  zachowanie wzorowe 

 

Stypendyści 2016 

1. Zuzanna Ślęzak  -  (kl. I „b”),  średnia  5,60,  zachowanie wzorowe 
2. Karolina Stefańczyk  -  (kl. III), średnia  5,10, zachowanie wzorowe 
3. Monika Jamróz  -  (kl. II), średnia  4,90,  zachowanie wzorowe 
4. Dominika Glanda  -  (kl. III),  średnia  4,80,  zachowanie wzorowe 
5. Dawid Natkowski,  (kl. I „b”),  średnia  4,80,  zachowanie wzorowe 
6. Julia Kręgiel  -  (kl. II),  średnia  4,80,  zachowanie wzorowe 
7. Anna Ciułany – (kl. II), średnia  4,70, zachowanie wzorowe 

 

Stypendyści 2017 

1. Zuzanna Ślęzak  -  (kl. II „b”), średnia  5,9,  zachowanie wzorowe 
2. Monika Jamróz – (kl. III),  średnia  5,00, zachowanie wzorowe 
3. Dawid Natkowski  -  (kl. II „b”),  średnia  4,81, zachowanie wzorowe 
4. Julia Kręgiel  -  (kl. III) średnia  4,63,  zachowanie wzorowe 

 
 

Stypendyści 2018 

1. Zuzanna Ślęzak  -  (kl. III „b”), średnia  5,9,  zachowanie wzorowe 
2. Dawid Natkowski  -  (kl. III „b”), średnia  5,0,   zachowanie wzorowe 

 


