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Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady 
udzielania pomocy stypendialnej w projekcie 
pt. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”  

 
 

Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych  
  

I. Kryteria podstawowe 
 
Ustala się następującą szczegółową punktację ze średnią ocen uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej uzyskaną 
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium: 
 

Średnia ocen z przedmiotów 
z zakresu kształcenia ogólnego 

Liczba punktów 

4,75 – 4,99 5 
5,00 – 5,39 10 
5,40 – 5,59 15 
5,60 – 5,79 20 
5,80 – 6,00 25 

Średnia ocen z przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych 

nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości 

Liczba punktów 

5,00 – 5,69 25 
5,70 – 6,00 50 

 
 

II. Kryteria premiujące 
 

1. Status laureata lub finalisty konkursu szczebla, co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie 
uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości: 

 
Osiągnięcia w konkursach Liczba punktów 

Tytuł finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim 

20 

Tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim 

30 

 
Osiągnięcia w olimpiadach Liczba punktów 

Status uczestnika olimpiady drugiego stopnia 
(okręgowego) 

20 

Tytuł finalisty olimpiady trzeciego stopnia 
(centralnego) 

30 

Tytuł laureata olimpiady trzeciego stopnia 
(centralnego) 

40 

Tytuł zwycięzcy, laureata, finalisty lub wyróżnienie w 
międzynarodowej olimpiadzie 

50 

 
Brane pod uwagę będą najwyższe osiągnięcia w konkursie / olimpiadzie tj. nie uwzględnia się wielokrotnej 
punktacji w odniesieniu do tego samego konkursu / olimpiady w roku szkolnym, lecz różnych poziomów 
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uczestnictwa. Punkty za osiągnięcia w konkursach i / lub olimpiadach z kilku przedmiotów branych pod uwagę 
sumują się. 
 

2. Uczestnictwo w niestandardowych formach kształcenia świadczących o szczególnych uzdolnieniach tj.: 
a) Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki – 30 pkt 

- niezależnie czy z jednego lub z kilku przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości bądź ze wszystkich zajęć edukacyjnych. 

 
 

III. Kryteria eliminujące bariery edukacyjne 
 

1. rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia 
dochód za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, 
rodzicom lub opiekunom ucznia ustalono prawo do zasiłku rodzinnego – 5 pkt; 

2. uczeń jest członkiem rodziny wielodzietnej – 5 pkt; 

3. uczeń jest osobą niepełnosprawną – 5 pkt. 


