Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom
Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi
stypendium za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r . (Dz. U. z
2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) ustala się regulamin przyznawania stypendium za wyniki w
nauce i osiągnięcia sportowe.
§1
Udzielanie stypendiów ma na celu motywowanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w
nauce lub osiągnięcia sportowe.
1. Stypendia przyznaje dyrektor na wniosek komisji stypendialnej, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel
w budżecie szkoły.
2. Stypendia udzielane są ze środków budżetu Gminy Krobia, których wysokość ustalana
jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Miejską w Krobi.
3. Dyrektor powołuje szkolną komisję stypendialną zwaną dalej „komisją” oraz jej
przewodniczącego w drodze zarządzenia.
4. W skład Komisji wchodzi co najmniej 5 nauczycieli.
5. Komisja spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6. Stypendium może być przyznane uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej w
klasach

IV – VIII z tym, że uczniowie klas IV mogą otrzymać stypendium po

ukończeniu II półrocza.
7. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za
osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane regulaminem kryteria.
§2
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do komisji wychowawca
klasy, a w przypadku wniosku o stypendium za osiągnięcia sportowe w porozumieniu
z nauczycielem wychowania fizycznego. Komisja po zweryfikowaniu wymogów
formalnych przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
2. Wzory wniosków o przyznanie stypendium stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
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3. Wniosek do komisji powinien zostać złożony po klasyfikacyjnym zebraniu Rady
Pedagogicznej zatwierdzającym wyniki nauczania za I półrocze bądź za cały rok szkolny.
Szczegółowy termin składania wniosków do Komisji określa jej Przewodniczący.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Z posiedzeń Komisji sporządza
się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§3
1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji
śródrocznej lub rocznej uzyskał z wszystkich przedmiotów co najmniej średnią ocen,
którą ustaliła Komisja po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego oraz ocenę dobrą, bardzo dobrą lub wzorową z zachowania.
2. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria określone w ust. 1 i osiągnął sukcesy
reprezentując

szkołę

w

konkursach

wiedzowych

na szczeblu ogólnopolskim

wojewódzkim lub zdobył co najmniej III miejsce na szczeblu rejonu, Komisja może
wnioskować do dyrektora szkoły o przyznanie stypendium specjalnego w kwocie
wyższej, niż uzyskali pozostali uczniowie.
3. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może jednak
przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2020 r. poz. 111)
§4
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który:
1) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, za
który przyznaje się stypendium,
2) odniósł sukces reprezentując szkołę w zawodach sportowych indywidualnie lub
drużynowo na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub zdobył nie niższe niż III
miejsce na szczeblu rejonowym.
2. W przypadku osiągnięcia przez ucznia wyjątkowo znaczącego sukcesu sportowego na
szczeblu

ogólnopolskim, wojewódzkim

lub rejonowym

i spełnieniu warunków

określonych w ust.1 Komisja może wnioskować do dyrektora szkoły o przyznanie
stypendium specjalnego w kwocie wyższej niż uzyskali pozostali uczniowie.
3. Zdobyte osiągnięcia i sukcesy sportowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i w ust 2
wymagają pisemnego uzasadnienia na podstawie informacji uzyskanej od opiekuna,
trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego.
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4. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może jednak
przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
§5
Wysokość stypendium ustalana jest corocznie (dwa razy w roku) przez dyrektora szkoły po
zasięgnięciu opinii Komisji i Rady Pedagogicznej - w ramach przyznanych środków przez
organ prowadzący - po dokonaniu analizy liczby uczniów spełniających kryterium
kwalifikujące do stypendium za wyniki w nauce zgodnie z § 3 oraz uczniów spełniających
kryterium kwalifikujące do uzyskania stypendium za wyniki w sporcie zgodnie z § 4.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania i wypłacania
uczniom Szkoły Podstawowej w Krobi,
stypendium za wysokie wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Na podstawie "Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom Szkoły Podstawowej w
Krobi, stypendium za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe"
Wnioskuję o przyznanie stypendium za: wyniki w nauce dla ucznia:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………
W I półroczu/roku szkolnym* ……………. uczeń/uczennica klasy* ………………..
uzyskał/ła* …………… średnią za wyniki w nauce, ……………………………… ocenę
z zachowania oraz brał/ła* udział i odniósł/odniosła* sukcesy w poniższych konkursach
przedmiotowych/wiedzowych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….
(podpis wychowawcy klasy)

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania i wypłacania
uczniom Szkoły Podstawowej w Krobi
stypendium za wysokie wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe

Na podstawie "Regulamin przyznawania i wypłacania uczniom Szkoły Podstawowej w
Krobi, stypendium za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe"
Wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia:
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..
W I półroczu/roku szkolnym* ……………. uczeń/uczennica klasy* ………………..
uzyskał/ła* ocenę ……………………………… z zachowania oraz brał/ła* udział
i odniósł/odniosła* sukcesy w poniższych zawodach sportowych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….
(podpis wychowawcy klasy)

*Niepotrzebne skreślić
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