Regulamin przyznawania stypendium uczniom SP 16 w ZSP w Studzienicach

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
uczniom Szkoły Podstawowej nr 16
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach

§1
1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń klas IV-VIII, który w danym
półroczu/roku szkolnym osiągnie ustaloną przez komisję stypendialną średnią ocen
uprawniającą do uzyskania stypendium oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń klas IV-VIII, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną z wychowania fizycznego i co
najmniej dobrą ocenę zachowania.
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§2
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie
wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w danym roku szkolnym.
Stypendium może być wypłacane raz w ciągu każdego półrocza lub raz w roku szkolnym,
na zakończenie roku szkolnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna.
Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym
ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem Pszczyny (Zarządzenie Burmistrza Pszczyny
w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na
dany rok szkolny).
Wysokość stypendium może być zróżnicowana dla klas IV-VI i VII-VIII.

§3
1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe powołuje się komisję stypendialną w składzie:
a) Przewodniczący: pedagog szkolny,
b) Członkowie: 3 nauczycieli wybranych do komisji przez radę pedagogiczną.
2. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego.
§4
1. Średnią ocen uprawniającą do uzyskania stypendium ustala powołana przez dyrektora
komisja stypendialna, (zał. nr 2) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego.
2. Wnioski o przyznanie stypendium składają do komisji stypendialnej wychowawcy klas
w terminie do 5 dni od zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającego śródroczne lub roczne
wyniki nauczania według wzoru (zał. nr 1).
3. Komisja stypendialna przystępuje niezwłocznie do opiniowania wniosków i zbiorcze
zestawienie uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium przekazuje dyrektorowi.
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4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym przyznaje
dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten
cel przez organ prowadzący (zał. nr 3).
§5
1. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe odbywa się podczas
uroczystej akademii w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
2. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający jego przyznanie.
§6
1. Przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce nie wyklucza przyznawania stypendium
za osiągnięcia sportowe lub przyznania pomocy o charakterze socjalnym.
2. Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli rażąco narusza postanowienia szkolnych
regulaminów lub popadł w konflikt z prawem.
§7
1. Gmina Pszczyna jako organ prowadzący szkołę może przyznać wyższe kwoty stypendium
w przypadku stworzenia lokalnego programu wyrównywania szans dzieci bądź wspierania
edukacji dzieci uzdolnionych.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwracać się do rady rodziców lub
innych instytucji, stowarzyszeń, sponsorów celem pozyskania dodatkowych środków na
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
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Załącznik nr 1

Studzienice, ............................

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

za .............................................................................
(wyniki w nauce; wysokie osiągnięcia sportowe)

dla ........................................................................................ ucznia klasy .............................
(imię i nazwisko ucznia)

(słownie)

Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach

złożony przez ............................................................. wychowawcę klasy ............................
(imię i nazwisko wychowawcy)

(słownie)

Uzasadnienie wychowawcy:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Opinia Komisji Stypendialnej:

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

Podpisy członków Komisji Stypendialnej:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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..........................................................

Załącznik nr 2

Studzienice, .............................

Komisja Stypendialna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Studzienicach po zasięgnięciu
opinii Samorządu Uczniowskiego (pismo z dnia ................................ ) oraz opinii Rady
Pedagogicznej (protokół Rady Pedagogicznej z dnia ..............................) na posiedzeniu w dniu
................................. ustaliła, że średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium za
wyniki w nauce powinna wynosić co najmniej ................ oraz ocena zachowania co najmniej
dobra.

Podpisy członków Komisji Stypendialnej:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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Załącznik nr 3

Studzienice, ……….......................

DECYZJA O PRZYZNANIU STYPENDIUM
na wniosek wychowawcy klasy,
po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej

przyznaję
stypendium
..................................................................................................................................................
(za wyniki w nauce, za wysokie osiągnięcia sportowe)

uczniowi klasy ........................... ..........................................................................................
(słownie)

(imię i nazwisko ucznia)

w wysokości ................ złotych; słownie: ...............................................................................

za półrocze / rok szkolny ....................................

.....................................................
(podpis dyrektora)

