R E G U LA M I N
przyznawania stypendiów za : wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne
oraz laureatom konkursów organizowanych pod patronatem kuratorium oświaty
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach

Podstawa prawna :
Regulamin opracowano na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie
oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.2198 z późniejszymi zmianami).
§1
1. Szkoła przyznaje stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.
2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe czy artystyczne, a także przyznane
laureatom konkursów przedmiotowych lub tematycznych organizowanych przez kuratorium
oświaty jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody
promującą przymioty ambitnej pracy, rozwijania uzdolnień oraz talentów, przyznawanym
przez dyrektora Szkoły.
§2
Tryb przyznawania stypendiów
1. Szkoła może przyznać uczniowi stypendium za wyniki w nauce , osiągnięcia sportowe lub
artystyczne oraz laureatom konkursów organizowanych przez kuratorium oświaty nie wcześniej
niż po zakończeniu pierwszego i drugiego okresu nauki w klasach V- VIII, a uczniom klas IV
po zakończeniu nauki w drugim okresie.
2. Weryfikacji wniosków uczniów ubiegających się o stypendia sportowe dokonuje komisja
stypendialna powołana przez dyrektora Szkoły i jest ono wypłacane jako kwota jednorazowa,
bez względu na liczbę wygranych zawodów sportowych, olimpiad, turniejów czy konkursów.
3. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane :
1) uczniom klas V -VIII – dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu nauki w danym
okresie,
2) uczniom klasy IV - raz w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu nauki w drugim okresie.
4. Stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz obejmujące laureatów konkursów organizowanych przez kuratorium oświaty, lub pod patronatem kuratorium wypłacane są jednorazowo,
po zakończeniu nauki w drugim okresie.
§3
1. Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz przyznawane laureatom
konkursów kuratoryjnych przyznaje dyrektor Szkoły , na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Szkoły przez organ prowadzący.
2. Wysokość stypendiów określonych w § 1 ustala dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii szkolnej
komisji stypendialnej , Rady Pedagogicznej , w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę,
z zachowaniem wymogu, że nie może ona przekroczyć dwukrotności kwoty , o której mowa
w art. 6 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o świadczeniach rodzinnych.
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3. Dyrektor Szkoły może przyznać stypendia, o których mowa w §1 również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem Szkoły.
Kryteria przyznawania stypendiów
§4
1.Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń , który:
1) osiągnął wysokie wyniki w nauce na koniec okresu za którym ma by przyznane stypendium
i uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 5,0,
2) uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania na koniec okresu, o którym mowa
w pkt 1.
2. Średnia ocen dotyczy wszystkich zajęć edukacyjnych realizowanych w danym okresie,
3. Jeżeli uczeń uczęszczał na religię i etykę – do średniej wlicza się obie oceny.
§5
Stypendium za osiągnięcia sportowe może uzyskać uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym, zajmując na co najmniej szczeblu powiatowym pierwsze
miejsce oraz otrzymał co najmniej ocenę dobrą zachowania.
§6
Stypendium za osiągnięcia artystyczne może uzyskać uczeń , który zajął pierwsze miejsce w
konkursie na poziomie co najmniej powiatowym , odbywającym się pod patronatem kuratorium
oświaty, samorządu województwa lub instytucji rządowych, jak też reprezentujących Unię
Europejską.
§7
Stypendium dla laureata konkursu przedmiotowego lub tematycznego organizowanego przez
kuratorium oświaty może uzyskać uczeń, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.
Wnioski o przyznanie stypendiów
§8
1.Wnioski o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce , osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz
dotyczące laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych, wychowawcy klas kierują
do powołanej przez dyrektora Szkoły komisji stypendialnej, która – po dokonaniu weryfikacji
pod kątem spełnienia wymagań określonych niniejszym regulaminem – przekazuje wraz ze
swoją opinią dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia.
2. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
Postanowienia końcowe
§9
Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 1 z dnia 26 lutego 2020 r. Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 1w Międzyzdrojach i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
…………………………………………….
DYREKTOR SZKOŁY

