Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa:
a) sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym,
b) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
c) tryb wypłacania stypendium.
2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień i
zainteresowań.
3. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej w ramach
środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły w
danym roku kalendarzowym.
4. Stypendium nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV do
ukończenia pierwszego półrocza nauki.
§2
Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego
1. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.
2. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady
Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależnia się od wysokości przyznanych
w budżecie środków finansowych.
4. Stypendium za wyniki w nauce 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.
5. Stypendium wypłacane jest raz w okresie (semestrze).
6. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy uzyskali średnią ocen z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 i co najmniej dobrą ocenę zachowania w
okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium
7. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i co najmniej dobrą
ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
8. O stypendium mogą ubiegać się również finaliści i laureaci wojewódzkich i ogólnopolskich
konkursów przedmiotowych niezależnie od uzyskanej średniej ocen.
9. Uczeń spełniający kryteria zawarte w punktach 6 -7 może otrzymać tylko jedno stypendium (za
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.)
10. Dyrektor w porozumieniu z Komisją Stypendialną ma prawo różnicowania wysokości stypendium
biorąc pod uwagę wysokość średniej ocen oraz sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na
szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
11. Decyzje dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.
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§3
Tryb i sposób przyznawania stypendium
Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą:
a) wicedyrektor jako Przewodniczący Komisji,
b) opiekun Samorządu Uczniowskiego,
c) pedagog szkolny,
d) opiekun grupy wiekowej (jeden z opiekunów klas IV – VIII),
e) nauczyciel wychowania fizycznego.
Wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz za
osiągnięcia sportowe (zasięgając opinii nauczyciela wychowania fizycznego) do Komisji
Stypendialnej.
Wzór wniosku jest załącznikiem do regulaminu.
Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy:
a) przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium,
b) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,
c) zaopiniowanie w/w wniosków,
d) przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły,
e) sporządzenie protokołu.

§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj. 14 września 2020 r.
2. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej.

WNIOSEK
do Komisji Stypendialnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka
w Czersku

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
I.

INFORMACJE O UCZNIU

Nazwisko i imię: ..................................................................................................................
Uczeń klasy: ........................................................................................................................
II. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Ocena z zachowania: ................................................................................................
Średnia ocen: ...............................................................................................................
Sukcesy w konkursach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym:

Lp

Nazwa konkursu

Czersk, ..................

III. DECYZJA SZKOLNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Data posiedzenia: ....................................................
Decyzja pozytywna / negatywna (właściwe podkreślić)
Przyznana kwota: ........................................
Podpisy komisji: .................................................

Osiągnięcie

Szczebel konkursu

........................................
Podpis wychowawcy

WNIOSEK
do Komisji Stypendialnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka
w Czersku

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe
II. INFORMACJE O UCZNIU
Nazwisko i imię: ..................................................................................................................
Uczeń klasy: ........................................................................................................................
III. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Ocena z zachowania: ................................................................................................
Osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym:

Lp.

Nazwa zawodów

Czersk, ..................

IV. DECYZJA SZKOLNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Data posiedzenia: ....................................................
Decyzja pozytywna / negatywna (właściwe podkreślić)
Przyznana kwota: ........................................
Podpisy komisji: .................................................

Osiągnięcie

Szczebel zawodów

........................................
Podpis wychowawcy

