REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGOZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFY JABCZYŃSKIEJ W WYSOKIEJ
Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej może otrzymać pomoc o charakterze
materialnym w postaci:
1) stypendium za wyniki w nauce;
2) stypendium za osiągnięcia sportowe
na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Stypendia są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi
osiągnięciami i mają na celu mobilizować ich do systematycznej i efektywnej pracy oraz rozwijać
uzdolnienia i zainteresowania w nauce i sporcie.
3. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, w ramach środków
finansowych przekazywanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły, w danym roku
kalendarzowym.
4. Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III
szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego półrocza
nauki.
ROZDZIAŁ II
Sposób ustalania wysokości stypendium za wyniki w nauce
1.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w
okresie (półroczu) poprzedzającym okres (półrocze), w którym przyznaje się to stypendium.
2. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce:
1) uzyskanie średniej ocen:
a) w klasach IV-VI nie niższej niż 5,20;
b) w klasach VII-VIII nie niższej niż 5,00;
2) uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania;
3) jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na poziomie co najmniej
międzyszkolnym.
3. Uczeń może uzyskać za wyniki w nauce następującą liczbę punktów:
1) średnia ocen w klasach IV-VI:
a) 5,20 – 5,29 - 2 pkt.
b) 5,30 – 5,39 - 3 pkt.
c) 5,40 – 5,49 - 4 pkt.
d) 5,50 – 5,59 - 5 pkt.
e) równej lub wyższej 5,60 - 6 pkt.
2) średnich ocen w klasach VII-VIII:
a) 5,00 – 5,09 - 2 pkt.
b) 5,10 – 5,19 - 3 pkt.
c) 5,20 – 5,29 - 4 pkt.
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d) 5,30 – 5,39 - 5 pkt.
e) 5,40 – 5,49 - 6 pkt.
f) równej lub wyższej 5,50 - 7 pkt.
3) ocena zachowania:
a) wzorowa - 3 pkt.
b) bardzo dobra - 2 pkt.
4) osiągnięcia (indywidualne lub zespołowe) w konkursach. turniejach lub olimpiadach
przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych oraz w konkursach plastycznych,
recytatorskich, wokalnych lub innych artystycznych na szczeblu:
a) gminnym - laureat I-III miejsca - 3 pkt., wyróżnienie – 1 pkt.
b) powiatowym - laureat I-III miejsca - 4 pkt., wyróżnienie – 2 pkt.
c) wojewódzkim, ogólnopolskim - laureat I-III miejsca-5 pkt., wyróżnienie–3 pkt.
d) międzynarodowym - laureat I-III miejsca - 7 pkt., wyróżnienie – 4 pkt.
ROZDZIAŁ III
Sposób ustalania wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe
1. Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły, po otrzymaniu rozpatrzonych
wniosków przez komisję stypendialną i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał celującą ocenę z
wychowania fizycznego oraz uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co
najmniej międzyszkolnym.
3. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe:
1) uzyskanie celującej oceny z wychowania fizycznego w okresie (półroczu) poprzedzającym
okres (półrocze), w którym przyznaje się to stypendium;
2) uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania;
3) jest laureatem bądź finalistą konkursów, turniejów lub zawodów na poziomie co najmniej
międzyszkolnym.
4. Uczeń może uzyskać za wyniki w nauce następującą liczbę punktów:
1) ocena z wychowania fizycznego - celująca - 3 pkt.
2) ocena zachowania:
a) wzorowa - 3 pkt.
b) bardzo dobra - 2 pkt.
3) osiągnięcia (indywidualne lub zespołowe) w zawodach lub turniejach sportowych na
szczeblu:
a) gminnym - laureat I-III miejsca - 3 pkt., wyróżnienie – 1 pkt.
b) powiatowym - laureat I-III miejsca - 4 pkt., wyróżnienie – 2 pkt.
c) wojewódzkim, ogólnopolskim - laureat I-III miejsca-5 pkt., wyróżnienie–3 pkt.
d) Międzynarodowym - laureat I-III miejsca - 7 pkt., wyróżnienie – 4 pkt.
ROZDZIAŁ IV
Tryb przyznawania stypendium
1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję stypendialną, która zbiera się dwa razy w roku.
2.Komisja stypendialna opracowuje wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o przyznanie
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Wzór wniosku stanowi załącznik do
regulaminu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe składa wychowawca
ucznia na podstawie wyników klasyfikacji oraz na podstawie otrzymanych informacji od nauczycieli
poszczególnych przedmiotów o osiągniętych sukcesach ucznia. Za osiągnięcia sportowe wniosek składa
nauczyciel wychowania fizycznego.
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4. Wnioski powinny być składane do Komisji stypendialnej do 3 dni po konferencji klasyfikacyjnej
Rady Pedagogicznej na zakończenie I i II półrocza nauki.
5. Komisja stypendialna przekazuje opracowane wnioski wraz ze swoją opinią do dyrektora szkoły.
6. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium motywacyjnego i ustala jego wysokość,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
7. Wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od uzyskanych przez ucznia punktów, jak
określa poniższa tabela:
Ilość zdobytych punktów

Wysokość stypendium

20 i więcej

212 zł

17 – 19

180 zł

13 – 16

150 zł

10 – 12

120 zł

7–9

100 zł

8. Jeżeli uczeń spełnia jednocześnie warunki uzyskania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe, ma prawo do przyznania dwóch stypendiów.
9. Dyrektor podczas apelu (w przypadku klasyfikacji śródrocznej) lub akademii (w przypadku
klasyfikacji rocznej) wręcza listy gratulacyjne informujące rodziców o przyznanym stypendium.
10. Rodzic lub prawny opiekun, z dokumentem potwierdzającym tożsamość, odbiera w sekretariacie
szkoły przyznane stypendium. Uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia mogą, za zgodą rodziców
odebrać stypendium osobiście.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
1. W szczególnych wypadkach dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim i Komisją
stypendialną może dokonać zmiany warunków udzielenia stypendium lub jego zawieszenia.
2. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
3. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej i dostępny u
wychowawców klas.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 1
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za ……………………………………………………
/wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe/

za półrocze ……………..….. roku szkolnego …………………………………
Imię i nazwisko ucznia ………………………………………...…………………………………..…….
Klasa

………………………….……………………………………………….………

Średnia ocen

………..…………………………………………………………………………

Ocena zachowania

…….……………………………………………………………………………

Osiągnięcia w konkursach i zawodach /rodzaj konkursu, zdobyte miejsce/:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………… .
………..…………………………………………….
/podpis wychowawcy/nauczyciela/

Uzasadnienie wniosku /wypełnia Komisja stypendialna/:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………….
/podpis Komisji stypendialnej/
____________________________________________________________________________________________________

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY:
Uczeń/ uczennica …………………………………..…………….………………………………………..
/imię i nazwisko ucznia/

otrzymuje/ nie otrzymuje stypendium za ……..………..……………….…………………………………
/wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe/

w okresie za ..…… półrocze roku szkolnego ……………...…….… w kwocie ……………………...
/słownie …………………….…………………......………………………………………………………/.
……….…………………….

Wysoka, dn. …………………………

/podpis dyrektora/
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