Regulamin
przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
Regulamin opracowano w oparciu o art.90g ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.
U. z 2015r. poz.2156 ze zm.)
§1
1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium motywacyjnego za:
a) wyniki w nauce,
b) osiągnięcia sportowe.
§2
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
§3
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie
wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego roku nauki, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego roku nauki.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
§4
1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
osiągnął:
a) średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć, równą lub wyższą
wartości średniej określonej przez komisję, o której mowa w § 10, nie niższą jednak niż 4,75
(szkoła podstawowa) i 4,5 (klasy gimnazjalne),
b) wzorową ocenę zachowania.
2. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełniają warunki
określone w pkt.1 „a” i „ b”, a ponadto reprezentowali szkołę i osiągali sukcesy w
olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych w danym roku szkolnym.
§5
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę
celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z
zachowania, a z pozostałych przedmiotów nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił
jeden z warunków:
a) reprezentując szkołę uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu, co najmniej okręgowym,
b) reprezentując szkołę brał udział w finałach mistrzostw województwa organizowanych
przez Szkolny Związek Sportowy,
c) reprezentując szkołę osiągnął indywidualne znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach
sportu.
§6
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli nie przestrzega statutu i regulaminów
obowiązujących w szkole, a w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium,
wymierzono mu jedną z kar porządkowych, określonych w w/w dokumentach.
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§7
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje
wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią
Dyrektorowi Szkoły.
§8
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć
dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych.
2. Uzyskanie stypendium za wyniki w nauce, nie pozbawia ucznia możliwości uzyskania
stypendium za osiągnięcia sportowe.
3. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
i Rady Pedagogicznej.
4. Stypendium za wyniki w nauce i wyniki sportowe jest wypłacane jeden raz w roku.
§9
O przyznaniu stypendium Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów)
§ 10
Dyrektor Szkoły na każdy rok szkolny powołuje komisję stypendialną w składzie:
- wicedyrektor szkoły – przewodniczący
- opiekun samorządu uczniowskiego – sekretarz
- nauczyciel uczący w klasach od IV wzwyż - członek komisji
§ 11
1. Do zadań komisji stypendialnej należy:
a) ustalenie każdorazowo najniższej średniej ocen, której osiągnięcie uprawnia ucznia do
ubiegania się o stypendium,
b) opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe,
c) przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi Szkoły.
2. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
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WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe*
Proszę o przyznanie (imię i nazwisko ucznia)..............................................................................
uczennicy/uczniowi*, klasy……………..................,
stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe*
za rok szkolny ……............../……..............
UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..........
(data) ( podpis wychowawcy klasy)
*

niepotrzebne skreslić

POSTANOWIENIE KOMISJI STYPENDIALNEJ
Komisja wyraziła opinię / negatywną/ pozytywną* w sprawie przyznania stypendium
uczennicy/uczniowi*...................................................................................................................
Komisja proponuje przyznanie stypendium za: wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
w kwocie….………...............................................
UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Członkowie komisji: Przewodniczący komisji
DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY:
Dyrektor Szkoły przyznaje/ nie przyznaje* uczennicy/uczniowi*
................................................................................................................................
stypendium za: wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
w kwocie .............................................................................

.............................................................................................
data i podpis Dyrektora Szkoły
* niepotrzebne skreślić
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