REGULAMIN
PRZYZNAWANIA S TYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
ZA OSIĄG NIĘCIA NAUK OWE, SPO RTOWE
DLA UCZNIÓW
SZK OŁY PODS TAWOWEJ W WYSOK IEJ
Na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrzenia 1991 r.
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) ustala się, co następuje:
§1
1. Szkoła może udzielać uczniowi stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane
uczniowi z klas IV-VI nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki.
Stypendium motywacyjnego nie przyznaje się uczniom klas I-III.
3. Stypendium motywacyjne przyznaje powołana przez dyrektora szkoły Komisja
Stypendialna.
4. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego do Komisji Stypendialnej składa
wychowawca klasy w terminie 3 dni roboczych po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej (za dany semestr).
5. Komisja Stypendialna przekazuje złożony wniosek wychowawcy klasy wraz ze swoją
opinią dyrektorowi szkoły.
6. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium na podstawie opinii
Komisji Stypendialnej oraz opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Decyzja dyrektora
jest ostateczna.
7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w
semestrze, w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od jego rozpoczęcia.

§2

1. Przyznając stypendium za naukę Komisja Stypendialna będzie brała pod uwagę
spełnienie przez ucznia następujących warunków:
a) Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania,

b) Godne reprezentowanie szkoły w konkursach na poziomie co najmniej
międzyszkolnym, przyczyniając się do rozsławienia dobrego jej imienia,
c) Uzyskanie średniej ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym
przyznaje się stypendium, nie niższej niż 5,20.
2. Wysokość stypendium naukowego różnicuje się w zależności od liczby punktów
zdobytych w poszczególnych kategoriach wg poniższego klucza:
a) Udział w konkursach na szczeblu:


gminnym – 1 pkt.



powiatowym – 2 pkt.



regionalnym – 3 pkt.



wojewódzkim – 4 pkt.



ogólnopolskim i międzynarodowym – 5 pkt.

b) Uzyskanie wysokich lokat (laureaci) w konkursach na szczeblu:


gminnym – 1 pkt.



powiatowym – 2 pkt.



regionalnym – 3 pkt.



wojewódzkim – 4 pkt.



ogólnopolskim i międzynarodowym – 5 pkt.

c) Uzyskanie średnich ocen:


5,20 – 5,29 - 1 pkt.



5,30 – 5,39 - 2 pkt.



5,40 – 5,49 - 3 pkt.



5,50 – 5,59 - 4 pkt.



równej lub wyższej 5,60 - 5 pkt.

d) Ocena z zachowania:


wzorowa - 5 pkt.



bardzo dobra - 3 pkt.

§3

1. Przyznając stypendium za osiągnięcia sportowe Komisja Stypendialna będzie brała
pod uwagę spełnienie przez ucznia następujących warunków:

a) Osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej międzyszkolnym i godne reprezentowanie szkoły, przyczyniające
się do rozsławienia dobrego jej imienia,
b) Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania,
c) Uzyskanie celującej oceny z wychowania fizycznego.
2. Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe różnicuje się w zależności od liczby
punktów zdobytych w poszczególnych kategoriach wg poniższego klucza:
a) Udział w zawodach, rozgrywkach na szczeblu:


gminnym – 1 pkt.



powiatowym – 2 pkt.



regionalnym – 3 pkt.



wojewódzkim – 4 pkt.



ogólnopolskim i międzynarodowym – 5 pkt.

b) Zajęcie wysokich miejsc w zawodach na szczeblu:


gminnym – 1 pkt.



powiatowym – 2 pkt.



regionalnym – 3 pkt.



wojewódzkim – 4 pkt.



ogólnopolskim – 5 pkt.

c) Uzyskanie ocen z wychowania fizycznego:


celująca - 3 pkt.

d) Ocena z zachowania:


wzorowa - 5 pkt.



bardzo dobra - 3 pkt.

§4

Wysokość przyznawanego stypendium motywacyjnego określa tabela:

Ilość zdobytych punktów

Wysokość stypendium

20 i więcej

212 zł

17 – 19

170 zł

13 – 16

130 zł

10 – 12

100 zł

7–9

80 zł

Uwaga:
Za wielokrotne reprezentowanie szkoły w różnych konkursach, zawodach Komisja
Stypendialna może przyznać dodatkowe punkty w zakresie 1-3 pkt.

§5

1. W przypadku dużej ilości uczniów ubiegających się o stypendium motywacyjne,
którzy spełniają powyższe wymagania Komisja Stypendialna przyznaje stypendium
uczniom, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów.
2. W szczególnych wypadkach dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem
Uczniowskim i Komisją Stypendialną może dokonać zmiany warunków udzielenia
stypendium lub jego zawieszenia.

§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem

08. 04.2013 r.

