Załącznik
do Uchwały nr 10/2016-2017 Rady
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. R. Traugutta w Mrozach
z dnia 24 stycznia 2017 roku.

Regulamin
przyznawania stypendium
za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe
dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Romualda Traugutta
w Mrozach

Podstawa prawna : art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U. z 2016 r. , poz. 1943
ze zm. / oraz art.18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 roku ,
poz. 446 ze zm./.

1

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin określa cele i zasady przyznawania stypendium uczniom, którzy uzyskują bardzo
wysokie wyniki w nauce i sporcie.
2. Celem przyznawania stypendium jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych i motywowanie ich do
uzyskiwania coraz wyższych wyników w nauce i sporcie.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Stypendium- należy rozumieć stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w sporcie;
2. Stypendium naukowym – należy rozumieć stypendium za wyniki w nauce;
3. Stypendium sportowym – należy rozumieć stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie;
4. Rodzicach – należy rozumieć ojca, matkę lub prawnych opiekunów dziecka;
5. Średniej ocen - należy rozumieć średnią ocen uzyskaną przez ucznia na koniec każdego półrocza
zgodnie z informacją w e-dzienniku;
6. Uczniu – należy rozumieć ucznia uczęszczającego do klas IV – VI;
7. Komisji – należy rozumieć Szkolną Komisję Stypendialną.
§3
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest świadczeniem pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym, wspierającym edukację uczniów zdolnych. Uczniowi może być przyznane
jednocześnie stypendium o charakterze socjalnym lub innym.
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom klas IV-VI.
Stypendium za wyniki w nauce i sporcie przyznawane jest uczniom klasy IV za II półrocze.
Uczeń może uzyskać jednocześnie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz półroczu.
Stypendium przyznawane jest jednorazowo w formie pieniężnej w kwocie określonej
w odrębnym zarządzeniu dyrektora szkoły.
Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły. Nie
może ona jednak przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§5
Środki finansowe przeznaczone na stypendia dla uczniów zapewnione są przez organ prowadzący
w planie finansowym szkoły.
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ROZDZIAŁ II
Kryteria przyznawania stypendium
§6
1. Stypendium naukowe może być przyznane uczniom, którzy:
a) uzyskali średnią ocen za I półrocze lub na koniec roku szkolnego co najmniej 5,20.
b) otrzymali, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
c) spełniają dodatkowo co najmniej trzy z niżej wymienionych warunków:
 był laureatem co najmniej jednego szkolnego konkursu przedmiotowego,
 był laureatem lub brał udział w etapie pozaszkolnym konkursów przedmiotowych,
 godnie reprezentował szkołę na zewnątrz,
 własną aktywnością wspierał rozwój szkoły (wykazywał własną inicjatywę
w organizacji imprez szkolnych lub pozaszkolnych,
 aktywnie uczestniczył w pracach samorządu klasowego lub samorządu
uczniowskiego.
§7
2. Stypendium sportowe może być przyznane uczniowi, który:
a) uzyskał średnią ocen za I półrocze lub na koniec roku szkolnego, co najmniej 4,50,
b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
c) otrzymał półroczną lub końcoworoczną ocenę celującą z wychowania fizycznego,
d) reprezentuje szkołę w zawodach pozaszkolnych w co najmniej dwóch dyscyplinach
sportowych,
e) był finalistą zawodów sportowych na szczeblu minimum powiatu indywidualnie lub
zespołowo,
f) dba o dobre imię szkoły,
g) aktywnie uczestniczy w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.
ROZDZIAŁ III
Tryb przyznawania stypendium
§8
1. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły w drodze decyzji na podstawie wniosku składanego w formie
pisemnej według wzoru /Załącznik 1 i 2 /.
2. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu.
3.

Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku: na koniec I półrocza i na koniec roku szkolnego.

4. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest w ciągu trzech dni od zatwierdzenia wyników
klasyfikacyjnych za dane półrocze.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia go po terminie,
b) rezygnacji wnioskodawcy,
c) braków formalnych.
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§9
1. Do opiniowania wniosku w sprawie przyznania stypendium dyrektor szkoły powołuje Szkolną
Komisję Stypendialną.
2. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek do Szkolnej Komisji Stypendialnej w terminie umożliwiającym
wnikliwe jego rozpatrzenie.
3. Komisja składa się z przewodniczącego i trzech członków powołanych przez dyrektora szkoły po
uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Kandydatów na członków Komisji może również zgłaszać Rada Pedagogiczna.
5. W skład Komisji wchodzą pracownicy pedagogiczni szkoły.
6. W przypadku rezygnacji lub wystąpienia z innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających
pełnienie funkcji członka Komisji uzupełnia się jej skład o nowego członka powołanego przez
dyrektora szkoły po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
7. Komisja odbywa co najmniej 2 posiedzenia w roku szkolnym .
8. Opinię w sprawie wniosku o przyznanie stypendium wydaje Komisja zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyzję
podejmuje przewodniczący. /Załącznik nr 3/
9. Ponadto do zadań Komisji należy:
a) uzyskiwanie opinii wychowawcy klasy,
b) uzyskiwanie opinii Samorządu Uczniowskiego.
10. Rada pedagogiczna opiniuje wnioski wychowawców o przyznanie stypendium.
11. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z
materiałami przedstawionymi przez Komisję /Załącznik nr 1,2,3/ .
12. Pisemną decyzję w sprawie przyznania stypendium otrzymuje uczeń i jego rodzice w terminie 7 dni
od wydania decyzji.
13. Stypendium odbierane jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy za okazaniem dowodu
tożsamości rodzica i za pokwitowaniem jego odbioru przez rodzica.
ROZDZIAŁ IV
Tryb odwołania od decyzji
§ 10
1. Od decyzji w sprawie przyznania stypendium wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do
dyrektora szkoły w terminie trzech dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wymaga formy pisemnej.
2. W przypadku złożenia odwołania dyrektor szkoły w porozumieniu z Komisją dokonuje ponownej
analizy dokumentacji i podejmuje ostateczną decyzję bez prawa odwołania.
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ROZDZIAŁ V
Tryb cofnięcia stypendium
§ 11
1. Przyznane stypendium, przed jego wypłaceniem, może być cofnięte przez dyrektora szkoły
w przypadku nieodpowiedniego zachowania ucznia, zmieniającego kryteria jego przyznawania
zawarte w § 6 lub § 7 niniejszego regulaminu.
2. W tej sprawie dyrektor szkoły w porozumieniu ze Szkolną Komisją Stypendialną
dokonuje ponownej analizy dokumentacji i podejmuje ostateczną decyzję bez prawa
odwołania.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Regulamin wchodzi w życie 24 stycznia 2017 roku.
2. Traci moc Regulamin z dnia 23 listopada 2005 roku.

5

