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Załącznik do uchwały nr 1 20014/2015
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie
z dnia 17 czerwca 2015 roku.

Regulamin
przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej
im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie
Podstawa prawna:



ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2004
roku)

§1
Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za:
1. wyniki w nauce;
2. osiągnięcia sportowe.
§2
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być
przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru
nauki.
2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I–III szkoły
podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia
pierwszego okresu nauki.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I–III
szkoły podstawowej.
§3
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
4. Wzór wniosku znajduje się w dokumentacji szkoły.
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5. Wniosek powinien być złożony w sekretariacie szkoły w przeciągu dwóch
dni roboczych od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
6. Absolwenci Szkoły Podstawowej im Jerzego Noskiewicza w Tanowie
otrzymują stypendium w dniu zakończenia nauki.
7. Pozostali uczniowie otrzymują stypendium w dniu rozpoczęcia roku
szkolnego.
§4
1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który osiągnął:
a. celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
b. średnią ocen nie niższą niż 5,0
c. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który
osiągnął:
a. średnią ocen nie niższą niż 4,5;
b. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
ale jego udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych,
oraz konkursach tematycznych wskazują na szczególne zaangażowanie
w zdobywaniu wiedzy.
§5
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który
otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz
co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, a z przedmiotów
ogólnokształcących nie posiada ocen niedostatecznych i spełnił jeden
z warunków:
a. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za szczeblu,
co najmniej międzyszkolnym;
b. brał udział w finałach mistrzostw województwa;
c. osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy sportowe.
§6
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:
1. ma przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów;
2. pali papierosy;
3. spożywa alkohol i inne środki odurzające;
4. otrzymał naganą wychowawcy lub dyrektora szkoły.
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§7
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć
dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
§8
Kwota oraz ilość przyznanych stypendiów zależy od ilości złożonych wniosków
oraz środków przeznaczonych na stypendia w danym roku rozliczeniowym.
§9
W przypadkach szczególnych komisja stypendialna ma prawo wprowadzić
zmiany.
§ 10
Stypendium za wyniki w szkole lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
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Tanowo, dn:………………………
WNIOSEK
o przyznanie stypendium
za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe

Proszę

o

przyznanie

………………………………………………uczennicy/uczniowi ,

klasy……………, stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe w I/II
semestrze roku szkolnego ……………../…….
Średnia ocen……………………………..
Zachowanie…………………………………..
UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

wychowawca klasy
POSTANOWIENIE KOMISJI STYPENDIALNEJ
Przyznano/nie przyznano uczniowi/uczennicy…………………………………………...
stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe w kwocie………….
UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Członkowie komisji


niepotrzebne skreślić

Przewodniczący
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.............................................
(miejscowość, data)
Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej
Komisja Stypendialna w składzie:
Przewodniczący/a ………………………………
Członkowie

………………………………
………………………………
………………………………

po przeanalizowaniu wniosków wychowawców klas, w sprawie przyznania
uczniom stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie, zgodnie z zapisami
regulaminu

przyznawania

stypendiów,

obowiązującego

w

Szkole

Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, proponuje i pozytywnie
opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów następującym uczniom:
za wyniki w nauce:
1. …………………………………………………………………………………….. klasa ………
2. ……………………………………………………………………………………… klasa ………
3. ……………………… ……………………………………………………………..klasa ………
4. ……………………………………………………………………………………… klasa ………
5. ……………………… ……………………………………………………………..klasa ………
za wyniki w sporcie:
1. ……………………… ……………………………………………………………..klasa ………
2. ……………………… ……………………………………………………………..klasa ………
3. ……………………… ………………………………………………………………klasa ………
4. ……………………………………………………………………………………… klasa ………
5. ……………………………………………………………………………………… klasa ………
Podpisy Komisji:
………………………
………………………
……………………..

