Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Skwierzynie
- ZAŁĄCZNIK NR 17 DO STATUTU SZKOŁY
tekst jednolity obowiązujący od dnia 18.02.2014r.
§1
1. Regulamin przyznawania stypendium określa warunki i tryb przyznawania uczniom stypendium za
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
§2
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom klas IV-VI raz
w roku szkolnym po klasyfikacji rocznej.
2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
otrzymał ocenę zachowania przynajmniej dobrą i spełnia przynajmniej jedno z następujących
kryteriów:
1) otrzymał średnią ocen rocznych minimum 5,0,
2) otrzymał maksymalną ilość punktów na sprawdzianie przeprowadzanym w ostatniej klasie
szkoły podstawowej,
3) otrzymał tytuł laureata przynajmniej jednego z konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty,
4) jest zwycięzcą konkursu na szczeblu wojewódzkim lub zdobył przynajmniej 3 miejsce na
szczeblu ogólnopolskim bądź międzynarodowym w konkursie, do którego został zgłoszony
przez szkołę i tam ją reprezentował.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
otrzymał ocenę zachowania przynajmniej dobrą i spełnia przynajmniej jedno z następujących
kryteriów:
1) jest zwycięzcą Lubuskiej Olimpiady Młodzieży organizowanej przez Szkolny Związek
Sportowy „ZIEMIA LUBUSKA” w dowolnej dyscyplinie drużynowej na szczeblu
wojewódzkim,
2) jest zdobywcą przynajmniej 3 miejsca na szczeblu wojewódzkim w dowolnej dyscyplinie
indywidualnej wchodzącej w skład Lubuskiej Olimpiady Młodzieży organizowanej przez
Szkolny Związek Sportowy „ZIEMIA LUBUSKA”,
3) jest zdobywcą przynajmniej 3 miejsca na szczeblu wojewódzkim lub przynajmniej 6 miejsca
na szczeblu ogólnopolskim w dowolnej indywidualnej dyscyplinie sportowej w zawodach, do
których został zgłoszony poprzez szkołę i którą tam reprezentował.
4. Uczeń, który w danym roku szkolnym spełnia zarówno kryterium na stypendium za wyniki w
nauce, jak i kryterium na stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać w tymże roku
szkolnym tylko jedno stypendium.
§3
1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną. W skład komisji nie mogą wchodzić
wychowawcy klas IV-VI.
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2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca
klasy składa w ciągu dwóch dni szkolnych po radzie klasyfikacyjnej do komisji stypendialnej,
która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły nie później niż 4 dni szkolne
po radzie klasyfikacyjnej. Wzór wniosku za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu. Wzór wniosku za osiągnięcia sportowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie przyznania
stypendium jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady
pedagogicznej. Kwota stypendium – ustalana jako procent tzw. „kwoty podstawowej stypendium”,
którą określa corocznie dyrektor szkoły – może być różna w zależności od osiągnięć uczniów,
a także od wielkości środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły
oraz ilości uczniów uprawnionych do przyznania stypendium w danym okresie. Uczeń może
otrzymać 80, 100 lub 120 procent kwoty podstawowej stypendium.
5. O przyznanym uczniowi stypendium dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia pisemnie według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
§4
1. Regulamin przyznawania stypendium wchodzi w życie z dniem 18.02.2014r.
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Załącznik nr 1
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
nr N..................../20.......... r.
Dane o uczniu (wypełnia wychowawca klasy):
imię i nazwisko

klasa

adres
data i miejsce
urodzenia
imiona i nazwiska
rodziców
średnia ocen klasyfikacji rocznej:

PESEL

ocena zachowania

inne osiągnięcia (wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 2-4 Regulaminu przyznawania stypendium):

data złożenia
wniosku

podpis
wychowawcy

Opinia komisji stypendialnej (wypełnia komisja stypendialna):
Uczeń nie spełnia/spełnia* kryteria przyznania stypendium za wyniki w nauce wymienione w § 2 ust. 2
Regulaminu przyznawania stypendium w pkt.**

.............................................,

dlatego komisja stypendialna wyraża

negatywną/pozytywną* opinię o przyznaniu w/w uczniowi stypendium. Jednocześnie rekomendujemy,
aby przyznać w/w uczniowi kwotę w wysokości

....................%

kwoty podstawowej stypendium, o której mowa

w § 3 ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendium. Uwagi komisji stypendialnej: .............................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji stypendialnej:

Skwierzyna, dnia ......................................................................

Decyzja dyrektora szkoły (wypełnia dyrektor szkoły):
Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i komisji stypendialnej postanawiam
nie przyznać/przyznać* w/w uczniowi stypendium za wyniki w nauce w kwocie

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

zł

(słownie zł: .....................................................................................................................................................................................................................).

Skwierzyna, dnia ................................................................

pieczątka
i podpis
dyrektora
szkoły

* - niepotrzebne skreślić
** - wypisać odpowiednie numery punktów lub wykreskować

Załącznik nr 2
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe
nr S..................../20.......... r.
Dane o uczniu (wypełnia wychowawca klasy):
imię i nazwisko

klasa

adres
data i miejsce
urodzenia
imiona i nazwiska
rodziców

PESEL

roczna ocena zachowania
osiągnięcia sportowe (wymienione w § 2 ust. 3 pkt. 1-3 Regulaminu przyznawania stypendium):

data złożenia
wniosku

podpis
wychowawcy

Opinia komisji stypendialnej (wypełnia komisja stypendialna):
Uczeń nie spełnia/spełnia* kryteria przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe wymienione w § 2 ust. 3
Regulaminu przyznawania stypendium w pkt.**

.............................................,

dlatego komisja stypendialna wyraża

negatywną/pozytywną* opinię o przyznaniu w/w uczniowi stypendium. Jednocześnie rekomendujemy,
aby przyznać w/w uczniowi kwotę w wysokości

....................%

kwoty podstawowej stypendium, o której mowa

w § 3 ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendium. Uwagi komisji stypendialnej: .............................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji stypendialnej:

Skwierzyna, dnia ......................................................................

Decyzja dyrektora szkoły (wypełnia dyrektor szkoły):
Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i komisji stypendialnej postanawiam
nie przyznać/przyznać* w/w uczniowi stypendium za wyniki w nauce w kwocie

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

zł

(słownie zł: .....................................................................................................................................................................................................................).

Skwierzyna, dnia ................................................................

pieczątka
i podpis
dyrektora
szkoły

* - niepotrzebne skreślić
** - wypisać odpowiednie numery punktów lub wykreskować

Załącznik nr 3
Skwierzyna, dnia ...................................................................................

pieczęć nagłówkowa szkoły

Sz.P.
(imiona i nazwiska rodziców ucznia)
(adres rodziców ucznia)

DECYZJA
Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady
Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie

przyznaje
uczniowi klasy ..........................

imię i nazwisko ucznia
stypendium za .............................................................................................
za rok szkolny .............................................
w wysokości ......................... zł

..............................................................................................
pieczątka i podpis dyrektora szkoły

