
Stypendia i nagrody, o które mogą ubiegać się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. 

UNICEF w Opolu: 

Rodzaj stypendium 

/nagrody 

Kiedy i przez kogo jest 

przyznawane 

stypendium/nagroda? 

Komu przyznaje się 

stypendium/nagroda? 

Kto występuje o 

stypendium/nagrodę? 

Stypendium za 

wyniki w nauce 

Przyznawane jest dwa 

razy w roku. Po 

zakończeniu I 

półrocza i po 

zakończeniu roku 

szkolnego przez 

Prezydenta Miasta 

Opola 

Stypendium przyznawane jest 

uczniom, którzy uzyskali 

odpowiednio: 

- w klasach IV – VI średnią 

ocen 5,5 – 6,0 oraz co 

najmniej ocenę dobrą z 

zachowania 

- w klasach VII – VIII średnią 

ocen 5,3 – 6,0 oraz co 

najmniej ocenę dobrą z 

zachowania. 

Uczniowie klasy czwartej 

otrzymują stypendium tylko 

po zakończeniu roku 

szkolnego. 

O stypendium 

występuje Dyrektor 

Szkoły na podstawie 

wyników klasyfikacji 

półrocznej i rocznej 

Stypendium za 

osiągnięcia 

sportowe 

Przyznawane jest dwa 

razy w roku. Po 

zakończeniu I 

półrocza i po 

zakończeniu roku 

szkolnego przez 

Prezydenta Miasta 

Opola 

Przyznawane jest uczniom, 

którzy uzyskali wysokie wyniki 

we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu 

krajowym oraz co najmniej 

dobrą ocenę z zachowania. 

Stypendium przyznawane jest 

tylko za indywidualne 

osiągnięcia ucznia. 

O stypendium 

występuje Dyrektor 

Szkoły na podstawie 

dostarczonych przez 

nauczycieli, uczniów 

lub rodziców 

zaświadczeń i 

dyplomów 

potwierdzających 

osiągnięcia sportowe. 

Program 

stypendialny 

„Wspieramy 

najlepszych” 

Stypendium przyznaje 

Marszałek 

Województwa 

Opolskiego po 

zakończeniu roku 

szkolnego 

Uczniowie klas 7,8. 

Szczegółowe informacje 

(wniosek oraz regulamin) 

zamieszczane są corocznie na 

stronach Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego: 

WWW.OPOLSKIE.PL w 

zakładce REGION 

O stypendium mogą 

ubiegać się rodzice 

uczniów po 

wypełnieniu 

stosownego wniosku 

Wsparcie 

materialne 

przyznawane 

uczniowi w 

związku z 

zakwalifikowaniem 

się do udziału w 

konkursie wiedzy 

lub olimpiadzie 

przedmiotowej na 

szczeblu 

Przyznawane jest 

przez Prezydenta 

Miasta Opola 

Wsparcie materialne może 

być przeznaczone na: 

- dofinansowanie kosztów 

podróży 

- dofinansowanie kosztów 

pobytu 

- dofinansowanie zakupu 

pomocy naukowych. 

Z wnioskiem do 

Prezydenta Miasta 

Opola występuje 

Dyrektor Szkoły 



międzynarodowym 

Nagroda 

Marszałka 

Województwa 

Opolskiego Prymus 

Opolszczyzny 

Nagrodę przyznaje 

Marszałek 

Województwa 

Opolskiego po 

zakończeniu roku 

szkolnego (gala 

wręczenia nagród 

odbywa się w 

październiku) 

O nagrodę mogą ubiegać się 

uczniowie, którzy uzyskali: 

- średnią ocen na zakończenie 

roku szkolnego co najmniej 

5,0 

- są laureatami olimpiad, 

konkursów przedmiotowych, 

turniejów i przeglądów 

wojewódzkich, powiatowych 

oraz ogólnopolskich. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego:  

WWW.OPOLSKIE.PL w 

zakładce REGION 

Wniosek o przyznanie 

nagrody mogą 

składać: 

- Dyrektor Szkoły 

- osoba fizyczna 

Tytuł: Artystyczny 

Talent Roku 

Przyznawany jest 

przez Prezydenta 

Miasta Opola 

Tytuł może otrzymać uczeń, 

który: 

- jest laureatem konkursu 

artystycznego o zasięgu 

wojewódzkim, 

ogólnokrajowym lub 

międzynarodowym 

Z wnioskiem do 

Prezydenta Miasta 

Opola występuje 

Dyrektor Szkoły 

Tytuł: Opolski 

Orzeł 

Przyznawany jest 

przez Prezydenta 

Miasta Opola 

Tytuł przyznawany jest 

uczniom klas VI – VIII, w 

zakresie: 

- wiedzy (laureat lub finalista 

olimpiady, konkursu 

przedmiotowego na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim 

lub międzynarodowym) 

- sportu (medalista mistrzostw 

Polski lub mistrzostw 

województwa) 

- osiągnięć artystycznych 

(laureat konkursu 

artystycznego o zasięgu 

wojewódzkim, 

ogólnokrajowym lub 

międzynarodowym) 

Z wnioskiem do 

Prezydenta Miasta 

Opola występuje 

Dyrektor Szkoły 

Tytuł: Primus Inter 

Pares 

Przyznawany jest na 

koniec nauki w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 31 

im. UNICEF w Opolu 

przez Dyrektora 

Szkoły 

Tytuł otrzymuje uczeń, który: 

- uzyskał minimum 80% 

punktów na egzaminie 

ósmoklasisty 

- otrzymał ocenę wzorową 

zachowania 

- uzyskał średnią ocen 

minimum 4,75 

 

Z wnioskiem do 

Dyrektora Szkoły 

występuje 

wychowawca ucznia 

Tytuł: Złoty Laur Przyznawany jest na Tytuł otrzymuje uczeń, który: Z wnioskiem do 



Szkolny koniec nauki w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 31 

im. UNICEF w Opolu 

przez Dyrektora 

Szkoły 

- otrzymał co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania 

- uzyskał średnią ocen 

minimum 4,75 

 

Dyrektora Szkoły 

występuje 

wychowawca ucznia 

Tytuł: Srebrny Laur 

Szkolny 

Przyznawany jest na 

koniec nauki w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 31 

im. UNICEF w Opolu 

przez Dyrektora 

Szkoły na wniosek 

nauczycieli 

wychowania 

fizycznego 

Tytuł otrzymuje uczeń, który: 

- otrzymał co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania 

- uzyskał wysokie osiągnięcia 

we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu co 

najmniej powiatowym 

Z wnioskiem do 

Dyrektora Szkoły 

występują 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

List Gratulacyjny Przyznawany jest 

przez Prezydenta 

Miasta Opola 

Otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął szczególny sukces w 

zakresie nauki 

- wykazał się szczególnymi 

osiągnięciami w działalności 

społecznej 

Z wnioskiem do 

Prezydenta Miasta 

Opola występuje 

Dyrektor Szkoły 

 


