REGULAMIN PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCE
LUB ZA OSIAGNIĘCIA SPORTOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JÓZEFA GIELNIAKA
W KOWARACH

Podstawa prawna:


art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.)

§1
Postanowienia ogólne
1.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, przyznawanymi w
Szkole Podstawowej nr 3im. Józefa Gielniaka w Kowarach są:

2.

a)

stypendium za wyniki w nauce,

b)

stypendium za osiągnięcia sportowe.

Stypendia te są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić
się znaczącymi osiągnięciami i mają na celu mobilizowanie ich do rozwijania
uzdolnień i zainteresowań w nauce lub sporcie.

3.

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków
budżetowych.

4.

Dyrektor szkoły rokrocznie ustala wysokość stypendium za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia sportowe na podstawie wysokości przyznanych na ten cel środków w
budżecie szkoły.

5.

4.

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
a)

wicedyrektor - przewodniczący komisji

b)

pedagog szkolny

c)

nauczyciel nie pełniący funkcji wychowawcy,

d)

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Do zadań komisji stypendialnej należy:
a)

ustalenie średniej ocen warunkującej przyznanie uczniowi stypendium za
wyniki w nauce i przedstawienie jej do zaopiniowania radzie pedagogicznej,

b)

sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,

c)

opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

5.

d)

przekazywanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły,

e)

odbywanie posiedzeń w terminach uzgodnionych z dyrektorem,

f)

protokołowanie posiedzeń komisji.

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I - III oraz uczniom klasy
IV do ukończenia pierwszego półrocza nauki w klasie IV.

6.

Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I - III.

§2
Warunki udzielania stypendium
1.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen, ustaloną przez komisję stypendialną i ocenę z zachowania co najmniej
bardzo dobrą lub wzorową na koniec półrocza poprzedzającego przyznanie
stypendium oraz angażuje się w działania naukowe, artystyczne i społeczne na rzecz
szkoły i środowiska.

2.

W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium
przewyższa ilość stypendiów określonych planem finansowym, stypendium
otrzymują uczniowie , którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. W przypadku, gdyby
liczba uczniów spełniających powyższe kryterium przewyższała ilość stypendiów
określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie klas programowo
najwyższych.

3.

Średnia ocen liczona jest ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
realizowanych w danym półroczu.

4.

Jeśli uczeń uczęszczał na religię lub etykę, do średniej wlicza się również ocenę z tych
zajęć. Jeśli uczeń uczęszczał na religię i etykę, do średniej wlicza się obie oceny.

5.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi Szkoły
Podstawowej nr 3im. Józefa Gielniaka w Kowarach, który spełnił następujące
warunki:
1)

uzyskał wysokie indywidualne wyniki we współzawodnictwie sportowym
reprezentując szkołę, tj.:
-

I, II miejsce w zawodach na szczeblu międzyszkolnym,

-

I, II, III miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym,

-

od I do X miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim,

-

do XV miejsca w zawodach na szczeblu ogólnopolskim,

-

jest członkiem zespołu, który zajął od I do III miejsca w zawodach
szczebla strefowego lub wojewódzkiego;

2)

cechuje się postawą „fair play” we współzawodnictwie;

3)

osiągnął średnią ocen co najmniej 4,0 na koniec półrocza poprzedzającego
okres, w którym ma być przyznane stypendium;

4)

uzyskał przynajmniej dobrą ocenę zachowania;

5)

otrzymał ocenę celującą z wychowania fizycznego na koniec półrocza
poprzedzającego okres, w którym ma być przyznane stypendium.

6.

Nazwiska uczniów, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe będą podawane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej szkoły.

7.

Stypendium jest wypłacane raz w półroczu.

§3
Procedura składania i rozpatrywania wniosków
1.

Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
składają wychowawcy klas do komisji stypendialnej nie później niż 7 dni po
zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej i w pierwszym tygodniu po
rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wnioski należy składać do sekretariatu szkoły.

2.

Komisja stypendialna opiniuje wnioski wychowawców i przedkłada je dyrektorowi
szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

3.

Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4.

Wypłata stypendium odbywa się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty
sporządzenia protokołu przyznania stypendium. Stypendium wypłacane jest w formie
przelewu na wskazane konto przez rodziców/prawnych opiekunów w okresie do tego
uprawniającym.

5.

Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.

6.

Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli:
a)

wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy

ubieganiu się o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów
do złożenia wniosku,
b)

zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium
w określonej kategorii.

7.

Pisemną

decyzję

Dyrektora

o

przyznaniu

uczniowi

stypendium

otrzymują

do wiadomości rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
8.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu
przyznanego stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, gdy:
a)

rażąco naruszył obowiązki ucznia,

b)

dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej
postawy moralno- etycznej,

c)

odmówi udziału w reprezentowaniu szkoły na zawodach sportowych, bez
uzasadnionej przyczyny.

9.

Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.

10. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustala Dyrektor
Szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej oraz Rady Pedagogicznej w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z zachowaniem wymogu, że nie może
ona przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn.
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
11. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów
o charakterze motywacyjnym.

§4
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2020 r.

2.

Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę
Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach.

3.

Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie
internetowej i dostępny u wychowawców klas.

4.

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu

24.02.2020 r.
5.

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium za I półrocze będą
przyjmowane do dnia 6 marca 2020 r.

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Gielniaka w
Kowarach w dniu 24 lutego 2020 roku.

Załącznik nr 1
Kowary, dnia …………………....

Komisja Stypendialna
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za
wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.)
wnioskuję o przyznanie stypendium za: wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
dla ucznia
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…
PESEL (jeżeli uczeń posiada) ……………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..…….
Adres zamieszkania:
ulica………………………………………………… nr domu ……............…….
kod pocztowy……………… miejscowość………………………………….……
W okresie ……………………………….. uczeń klasy............................uzyskał:
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

następującą średnią za wyniki w nauce / wyniki we współzawodnictwie
sportowym* : ………………………………....……………………………………
…………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..….
oraz ………………………………… ocenę z zachowania.
………………………………....
(podpis wychowawcy klasy)
* niepotrzebne skreślić

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ
Komisja w składzie:
1. …................................................................................
2. …................................................................................
3. .....................................................................................
4. ….................................................................................
po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ………………………………..
opiniuje pozytywnie / negatywnie*
wniosek o stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
dla ucznia ……………………………………………………. z klasy …………
imię i nazwisko

Podpisy komisji: ……………………………………...
……………………………………...
……………………………………...
……………………………………...
* niepotrzebne skreślić

PRZYZNANIE STYPENDIUM za
wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
Zgodnie z art. 90g ust. 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, uczniowi klasy ……………..
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…
przyznaję stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
w wysokości ……………zł (słownie ................................................................... )
Kowary, dn. …………………

.………………….……………….
(podpis Dyrektora)

* niepotrzebne skreślić

