Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana
Pisarka w Radzyminie
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004
r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781) wprowadza się niniejszy regulamin zatwierdzony
uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 4 marca 2010.
§1
Postanowienia ogólne:
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji uczniów
zdolnych są:
a) stypendium za wyniki w nauce,
b) stypendium za osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
3. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
a) opiekun Samorządu Uczniowskiego,
b) co najmniej dwóch nauczycieli.
Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor szkoły.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas
I – III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły
podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom
klas I – III szkoły podstawowej.

§2
Warunki udzielania stypendium:
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi,
który uzyskał średnią ocen powyżej 5,0 w okresie
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium
oraz uzyskał ocenę wzorową zachowania.
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane
uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz
uzyskał ocenę wzorową zachowania.
§3
Procedura udzielania stypendium za wyniki
w nauce lub osiągnięcia sportowe:

1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji
stypendialnej (załącznik nr 1). Termin składania wniosków
ustala dyrektor szkoły.
2. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły.
3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
§4
Postanowienia końcowe
1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
jest wypłacane jeden raz w semestrze.
2. Stypendium wypłacane jest rodzicom/ prawnym opiekunom/
ucznia.

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
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.
4. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady
pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę.
5. Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od posiadanych
środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez
organ prowadzący szkołę.
6. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do
otrzymania stypendium przewyższa liczbę stypendiów
określonych planem finansowym stypendium otrzymują
uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.
7. W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową
najwyższą średnią ocen, przewyższa liczbę stypendiów
określonych planem finansowym stypendium otrzymują
uczniowie klas programowo najwyższych.
8. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki
w nauce lub osiągnięcia sportowe podawane będą do
publicznej wiadomości.
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