REGULAMIN
PRZYZNAWANIA UCZNIOM
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KUNOWIE

Podstawa prawna:
- art. 90g Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
- art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

1. Szkoła

przyznaje

stypendium

motywacyjne

za

wyniki

w

nauce lub

za osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał
lub przekroczył wymaganą średnią ocen, o której mowa w pkt 6, w okresie
(semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się
stypendium oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który
uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu,
co najmniej międzyszkolnym, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje
się stypendium.
4. Stypendium może otrzymać:
a) uczeń kl. IV – na zakończenie II semestru,
b) uczeń kl. V-VI – na zakończenie I i II semestru.

5. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
opiniuje komisja stypendialna (załącznik nr 2).
6. Komisja stypendialna, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego ustala minimalną średnią ocen uprawniającą do uzyskania
stypendium za wyniki w nauce.
7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje
wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły w terminie 5 dni od
zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz
w okresie (semestrze).
9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięcia opinii komisji
stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
szkoły (załącznik nr 3), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach
środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Załącznik nr 1

WNIOSEK ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM
..................................... (SEMESTR ............)
....................................................................................................................................................
imię (imiona) i nazwisko ucznia
....................................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia
...................................................................................................................................................
adres domowy ucznia

Informacja o kandydacie : uczeń klasy ..................................
Średnia ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji za rok szkolny ...............................................
semestr ..............
Ocena ze sprawowania ...........................................
Osiągnięcia ucznia
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Wnioskodawca
....................................................................................................................................................
.
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja osoby odpowiedzialnej za ścisłość wyżej
wymienionych danych

……………………..
miejscowość

…………………………..
data

…………………….
podpis

Załącznik nr 2
DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

Komisja w składzie: 1. …................................................................................

2. ….................................................................................

3. ….................................................................................

po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ………………………………..

opiniuje pozytywnie / negatywnie*

wniosek o stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
…………………………………………………………………………………….
Imię (imiona) i nazwisko ucznia

Podpisy komisji: ……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

* niepotrzebne skreśli

Załącznik nr 3
DECYCJA DYREKTORA SZKOŁY
O PRZYZNANIU STYPENDIUM ZA
WYNIKI W NAUCE/OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Zgodnie z art. 90g ust. 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, uczniowi klasy ……………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…

przyznaję stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*

w wysokości ……………zł (słownie: …………………………………………..)

Kunowo, dn. …………………

………………………….
Podpis dyrektora szkoły

* niepotrzebne skreśli

