REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
LUB OSIĄGNIECIA SPORTOWE
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mrokowie
Podstawa prawna: art.90 g. Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.
Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami )
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to
stypendium, a za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym.
2. 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 .
3. Stypendia za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I –III szkoły
podstawowej.
4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacone raz
w semestrze. Uzyskanie prawa do stypendium za wyniki w nauce nie wyklucza
otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe.
5. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
wychowawca składa do komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora szkoły, po
zakończeniu semestru.
6. Zadaniem dyrektora szkoły jest:
a) zaplanowanie łącznej puli środków finansowych na stypendia za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe w budżecie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
na dany rok kalendarzowy w wysokości obliczonej na podstawie liczby uczniów
w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
b) powołanie komisji stypendialnej ,
c) ustalenie wysokości stypendium po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i
rady pedagogicznej w okresie między klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej a końcem semestru; ustalenia wysokości stypendium dyrektor
dokonuje w porozumieniu z organem prowadzącym ,
d) ustalenie kryteriów przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe
w porozumieniu z komisją stypendialną,
e) przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej .
7. Zadaniem komisji stypendialnej jest:
a) ustalenie średniej ocen jako kryterium dla celów stypendialnych za dany
semestr po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego
w okresie od rady klasyfikacyjnej do końca semestru ( przedmioty, które kończą
się w I semestrze nie są wliczane dla celów stypendialnych w II semestrze),
b) zaopiniowanie przekazanych przez wychowawców wniosków i przekazanie do
dyrektora szkoły,
c) zaopiniowanie wysokości stypendium ustalonego przez dyrektora szkoły.
8. 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 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

9. W przypadku nie otrzymania stypendium uczeń może się odwołać do dyrektora w
terminie trzech dni od ogłoszenia listy przyznanych stypendiów. Dyrektor szkoły
rozpatruje odwołanie po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.
10. Regulamin wchodzi w życie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego.

