Regulamin
przyznawania uczniom stypendiów
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Knurowie
Na podstawie art. 90g pkt od 1 do 11 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz.U.2017.0.2198) t.j. - Ustawa o systemie oświaty wprowadza się niniejszy regulamin
zaopiniowany przez samorząd szkolny i zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej.
§1
1. Szkoła udziela stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na warunkach
określonych w regulaminie.
2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień
i zainteresowań w nauce lub sporcie.
§2
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach przydzielonych szkole w danym roku
kalendarzowym przez organ prowadzący środków finansowych na ten cel.
§3
1. Dyrektor szkoły rokrocznie ustala wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe na podstawie wysokości przyznanych na ten cel środków w budżecie
szkoły.
2. Wysokość stypendium jest uzależniona od możliwości finansowych szkoły i od ilości
uprawnionych do jego otrzymania.
3. Maksymalną wysokość stypendium określa art. 90g ust. 10 ustawy o systemie oświaty.
§4
1.

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie przyznaje się uczniom klas IIII szkoły podstawowej.

2.

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje są uczniom klas IV-VIII
szkoły podstawowej.

3.

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom klas IV po
zakończeniu drugiego półrocza nauki.
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§5
1.

Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składają
wychowawcy klas do komisji stypendialnej nie później niż 1 dzień po terminie rady
klasyfikacyjnej semestralnej lub rocznej.

2.

Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
§6

Komisja stypendialna opiniuje wnioski wychowawców i przedkłada je dyrektorowi szkoły
w terminie nie dłuższym niż 2 dni.
§7
1.

Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły podstawowej, który osiągnął:
a. celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
b. średnią ocen nie niższą niż 5,0
c. co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

2.

Wysokość stypendium w danym okresie będzie uzależniona od ilości stypendystów oraz
wysokości średniej ocen, obejmującej trzy grupy:
I: od 5,00 do 5,19;
II: od 5,20 do 5,39;
III: od 5,40 i więcej.

3. W odniesieniu do uczniów kończących szkołę bierze się pod uwagę średnią roczną z klasy
ósmej.
§8
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał co
najmniej ocenę dobrą z zachowania i ma osiągnięcia na następujących poziomach:
I: I miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzyszkolnym;
II: I, II, III miejsca na szczeblu powiatowym i rejonowym;
III: udział na szczeblu wojewódzkim i wyżej.
2. Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe w danym okresie będzie uzależniona od
ilości stypendystów oraz od osiągniętego poziomu współzawodnictwa.
§9
1. Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli:
a. ma przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów,
b. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły,
c. ma godziny nieusprawiedliwione,
d. jego postawa moralno - etyczna jest naganna.
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Załącznik nr 1
Knurów, dnia …………………………….
Pan/Pani
……………………………………..
Wychowawca klasy ……………..

Dyrektor
Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Powstańców Śląskich w Knurowie
za pośrednictwem Komisji Stypendialnej

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Na podstawie art. 90g ust. 8 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.2017.0.21980) wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla
ucznia :

1. Imię i Nazwisko ucznia …………………………………………………………….……
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………….
3. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
W okresie ……………………………………..……………….. uczeń klasy ……………
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

uzyskał następującą średnią ocen za wyniki w nauce ……………………………
ocena z zachowania ............................................................

…………………………………………….
Podpis wychowawcy klasy
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5. Opinia Komisji Stypendialnej :

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek wychowawcy i Rady Pedagogicznej
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

Podpisy członków Komisji Stypendialnej :
Knurów, dnia …………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6. Opinia Rady Pedagogicznej :

Rada Pedagogiczna popiera wniosek wychowawcy o stypendium za wyniki
w nauce.
Knurów, dnia ………………………
…………………………………………………
Podpis Przedstawiciela Rady Pedagogicznej
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Knurów, dnia …………………………….
Pan/Pani
……………………………………..
Wychowawca klasy ……………..
Dyrektor
Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1
za pośrednictwem Komisji Stypendialnej

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe
Na podstawie art. 90g ust. 8 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wnioskuję
1. Imię i Nazwisko ucznia …………………………………………………………….……
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………….
3. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
W okresie ………………………………………..……………….. uczeń klasy ……………
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

uzyskał

następujące

wyniki

we

współzawodnictwie

sportowym

…………………………………………………………………………………………………
(opisać osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym))

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
uzyskał następującą średnią ocen za wyniki w nauce ……………………………
ocena z zachowania ............................................................

…………………………………………….
Podpis wychowawcy klasy
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5. Opinia Komisji Stypendialnej :

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek wychowawcy i Rady Pedagogicznej
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe.
Podpisy członków Komisji Stypendialnej :
Knurów, dnia …………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6. Opinia Rady Pedagogicznej :

Rada Pedagogiczna popiera
osiągnięcia sportowe.

wniosek

wychowawcy

o

stypendium

Knurów, dnia ………………………
…………………………………………………
Podpis Przedstawiciela Rady Pedagogicznej
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