REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W TARLE
Na podstawie art. 90 g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U.2016.1943 tj. z dnia 2016.12.02) wprowadza się niniejszy regulamin zarządzeniem
dyrektora szkoły.
ROZDZIAŁ I
KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
1. Stypendium przyznaje się na czas jednego semestru za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe ucznia w poprzednim semestrze lub roku szkolnym.
2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeo może ubiegad się
nie wcześniej niż po ukooczeniu pierwszego semestru nauki, z zastrzeżeniem:
a) stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III oraz uczniom klasy
IV do ukooczenia pierwszego semestru nauki,
b) stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III.
3. Stypendium otrzymuje uczestnik konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim oraz
za wyniki w nauce uczeo, który w wyniku klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał lub
przekroczył średnią ocen 5,0 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może byd przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej rejonowym indywidualnie
lub drużynowo, uzyskane w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się
stypendium.

ROZDZIAŁ II
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce (załącznik nr 2) i osiągnięcia
sportowe(załącznik nr 3) do Komisji Stypendialnej mogą składad:
a)
b)
c)
d)

dyrektor szkoły,
wychowawca klasy,
nauczyciel przedmiotu,
rodzice ucznia.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składad w terminie 7 dni po klasyfikacji za semestr.
3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, osoby
wymienione w pkt 1 składają do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz
ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
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ROZDZIAŁ III
PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
1. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe jest przyznawane raz w semestrze.
2. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
3. Stypendium podlega natychmiastowemu cofnięciu w przypadku zastosowania wobec ucznia
kary lub karnego przeniesienia do innej klasy.
4. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo po
semestrze, w którym uczeo spełnił warunki określone w niniejszym regulaminie.

ROZDZIAŁ IV
KOMISJA STYPENDIALNA
1. Rada Pedagogiczna, co roku powołuje komisję do spraw przyznawania stypendiów.
2. Skład komisji proponowany jest przez dyrektora szkoły. (załącznik nr 1)
3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
a) dyrektor szkoły,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel przedmiotu,
4. Komisja Stypendialna przeprowadza kwalifikację złożonych wniosków w terminie 14 dni od
daty złożenia wniosku.
5. Komisja Stypendialna wnioskuje o cofnięcie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe przed upływem semestru, na jaki zostało przyznane, na podstawie pkt 3 roz. III
niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ V
ŚRODKI FINANSOWE
1. Wysokośd stypendium wynosi:
a) 100 złotych stypendium otrzymuje uczeo wymieniony w rozdziale 1, punkt 3.
b) 100 złotych stypendium otrzymuje uczeo wymieniony w rozdziale 1, punkt 4.
za wynik indywidualny.
c) 50 złotych stypendium otrzymuje uczeo wymieniony w rozdziale 1, punkt 4.
za wynik drużynowy.
2. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie może przekroczyd kwoty
stanowiącej dwukrotnośd kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Stypendium przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie szkoły.
4. Odbiór przyznanego stypendium uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2017roku.
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