Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Augusta hr. Cieszkowskiego
w Luboniu
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) wprowadza się niniejszy regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015 r

Rozdział I.
Cele przyznawania stypendium.
1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy
za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce
lub sporcie.
2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego
wykorzystania swoich zdolności.
3. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w
nauce lub rywalizacji sportowej.

Rozdział II.
Założenia ogólne

1. Szkoła może uczniowi udzielić stypendium za:
a. wyniki w nauce
b. osiągnięcia sportowe
2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać:
a. uczeń kl. IV – na zakończenie II semestru
b. uczeń kl. V-VI – na zakończenie I i II semestru
3. Na początku nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.
Skład komisji jest jawny i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
4. Stypendium za wyniki w nauce będzie przyznawane dwa razy w roku szkolnym, w
styczniu i czerwcu:
a. w styczniu każdego roku szkolnego stypendium otrzymają uczniowie klas V i VI
za wyniki i osiągnięcia z półrocza,
b. w czerwcu każdego roku szkolnego stypendium otrzymają uczniowie klas IV, V
i VI za wyniki z zakończonego roku szkolnego.
5. Wysokość stypendium ustala komisja stypendialna wraz z dyrektorem szkoły biorąc
pod uwagę wysokość środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w

budżecie szkoły z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania
stypendium.
6. Termin wręczania stypendium określa dyrektor szkoły.

Rozdział III
Zasady przyznawania stypendium

1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w okresie poprzedzającym
okres, w którym przyznaje się stypendium spełnił następujące wymagania:
a. uzyskał co najmniej średnią ocen 5,4
b. otrzymał ocenę wzorową z zachowania
c. jest laureatem wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub
finalistami
ogólnopolskich
konkursów,
olimpiad
przedmiotowych
organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125),
d. jego udział i osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przynajmniej na szczeblu
rejonowym, wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z
określonych przedmiotów,

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał na
koniec semestru co najmniej dobrą ocenę zachowania i reprezentował szkołę w
zawodach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, zajmując wysokie lokaty w
klasyfikacji indywidualnej bądź zespołowej – wyróżniając się postawą i
umiejętnościami jako wiodący zawodnik w drużynie.

IV. Tryb przyznawania stypendium

1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
2. Wniosek pisemny o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji
stypendialnej po zasięgnięciu opinii o swoich wychowankach u nauczycieli
przedmiotowców.
3. Wnioski składane są do komisji stypendialnej w terminie 3 dni robocze przed
posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej każdego roku szkolnego.
4. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły.
5. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

V. Tryb cofnięcia przyznanego stypendium

1. Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje dyrektor szkoły w
następujących przypadkach:
a. rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,
b. nagannej postawy moralno – etycznej ucznia
VI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym stypendium
otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.
2. W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen,
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym stypendium
otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych.
3. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce może być zmieniony
wyłącznie uchwałą Rady Pedagogicznej.

Zał. 1
Wnioskodawca

Luboń, dn. ..........................

......................................

WNIOSEK
o przyznanie stypendium
1. Imię i nazwisko ...............................................................................................................
2. Klasa ......................................................................................................
3.. Oceny z przedmiotów wiodących
j. polski

................................................

j. angielski

................................................

przyroda

................................................

matematyka

................................................

historia

................................................

4. Średnia ocen śródrocznych/rocznych ................................................................................
5. Ocena zachowania .................................
6. Osiągnięcia ucznia
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Wykaz załączników
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

……………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

8. Opinia komisji stypendialnej
...................................................................................................................................................................
....... ......................................................................................
Podpisy członków komisji
a/ ..................................................
b/ ..................................................
c/ ..................................................
12. Decyzja dyrektora szkoły
Akceptuję/ nie akceptuję decyzję/i Szkolnej Komisji Stypendialnej.
Przyznaję stypendium w wysokości…………………………………….

