Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak

Regulamin
przyznawania stypendium za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943)
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017 poz. 1952).

§1
1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej
oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki w klasie IV.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III.
4. Dyrektor zarządzeniem powołuje trzyosobową komisję stypendialną.
5. Do zadań komisji należy:
a) ustalenie średniej ocen warunkującej przyznanie uczniowi stypendium za wyniki
w nauce,
b) opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki
w nauce lub osiągnięcia sportowe,
c) przekazywanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi Szkoły.

§2
1. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który
uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie
(semestrze) poprzedzającym okres (semestr) w którym przyznaje się stypendium.
2. Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi,
który otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania i uzyskał wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej gminnym.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we spółzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze)
poprzedzającym okres (semestr) w którym przyznaje się to stypendium.

§3
1. Raz w semestrze, nie później niż w dniu rady klasyfikacyjnej komisja stypendialna, po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej, ustala minimalną
średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium motywacyjne (załącznik nr
1).
2. Na radzie klasyfikacyjnej wychowawcy typują uczniów do stypendium za wyniki
w nauce i odpowiedni wniosek składają do komisji stypendialnej (załącznik nr 2).
3. Uczniów spełniających kryteria otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe
typuje na radzie klasyfikacyjnej nauczyciel wychowania fizycznego, a odpowiedni
wniosek składają do komisji stypendialnej wychowawcy wraz z kopią dokumentu
potwierdzającą osiągnięty wynik sportowy (załącznik nr 3).
4. Komisja stypendialna weryfikuje złożone wnioski w ciągu tygodnia od daty ich
złożenia i sporządza odpowiedni protokół (załącznik nr 4).
5. Nie później niż tydzień po weryfikacji, komisja stypendialna występuje do dyrektora
szkoły o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągniecia sportowe
uczniom, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane.
6. Wysokość stypendium ustala i przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii
komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez
organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły (załącznik nr 5).
7. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może
przekroczyć dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2, p. 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
8. Wypłata stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe następuje nie
wcześniej niż po ukończeniu okresu (semestru) za który przyznane zostało
stypendium.
9. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportowe jest wypłacane raz w okresie
(semestrze).

§4
1. Uzyskanie stypendium za wyniki w nauce nie pozbawia ucznia prawa do uzyskania
stypendium za osiągnięcia sportowe.
2. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym.

3. Informacje o przyznaniu stypendium podawana jest do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na zamieszczenie na stronie
internetowej szkoły listy uczniów, którzy otrzymali stypendium motywacyjne.

Załącznik nr 1

Płociczno - Tartak, ……………..

Informacja dotycząca przyznawania stypendium
o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce

Komisja Stypendialna Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak ustaliła minimalną średnią ocen, o której mowa w Regulaminie przyznawania
stypendium motywacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich
w Płocicznie - Tartak w semestrze ………….. roku szkolnego ………….. za wyniki
w nauce na …………...
Średnią ocen …………….. ustalono po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i samorządu uczniowskiego.

Podpisy komisji stypendialnej:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

Załącznik nr 2

Nr wniosku …….../………….

Płociczno - Tartak, …………..……….

Pan/i ………………………………………
Wychowawca klasy ……..
………………………..….. im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Komisja Stypendialna
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
za ……………… semestr roku szkolnego ………………..

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1943) wnioskuję o przyznanie stypendium za
wyniki w nauce dla ucznia klasy ……...

Imię i nazwisko …………………………………………………………………...………...…..
PESEL ………………………………………………………………………………..…………
Data

i

miejsce

urodzenia

…………………………………………………………………....…...
Imiona rodziców ……………………………………………………………………….....….…
Adres zamieszkania
Ulica…………………………………………….. nr domu ………… nr mieszkania……….…
Miejscowość

………………………………

kod

pocztowy

…………

poczta

…………...……..
Powiat

…………………………województwo

………………………………………………....
Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce……….… zachowanie ………………….

………………………………...
podpis wychowawcy klasy

W dniu …………………… Komisja opiniuje pozytywnie / negatywnie wniosek o przyznanie
stypendium

Podpisy komisji
………………………

………………………

………………………

Załącznik nr 3

Nr wniosku …….../………….

Płociczno - Tartak, …………..……….

Pan/i ………………………………………
Wychowawca klasy ……..
………………………..….. im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Komisja Stypendialna
Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe
za ……………… semestr roku szkolnego ………………..

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla
ucznia klasy ……...

Imię i nazwisko …………………………………………………………………...………...…..
PESEL ………………………………………………………………………………..…………
Data

i

miejsce

urodzenia

…………………………………………………………………....…...
Imiona rodziców ……………………………………………………………………….....….…
Adres zamieszkania
Ulica…………………………………………….. nr domu ………… nr mieszkania……….…
Miejscowość

………………………………

kod

pocztowy

…………

poczta

…………...……..
Powiat

…………………………województwo

………………………………………………....
Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce……….… zachowanie ………………….
Uzyskane wyniki we współzawodnictwie sportowym:
………………………………………………...…………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………

………………………………...
podpis wychowawcy klasy
W dniu …………………… Komisja opiniuje pozytywnie / negatywnie wniosek o przyznanie
stypendium
Podpisy komisji
………………………

………………………

………………………
Załącznik nr 4

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej
w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak
Komisja na posiedzeniu w dniu ……………..…….. roku zweryfikowała wnioski o
przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za ……………. semestr
roku szkolnego …………………..:
Szkoła Podstawowa:
Ilość wniosków,
Wnioski zaopiniowane
Ilość wniosków, które
które
negatywnie
Klasa
wpłynęły
zaopiniowano Ilość
Powód
pozytywnie
Stypendia za wyniki
IV
w nauce
Stypendia za
osiągnięcia sportowe
Stypendia za wyniki
w nauce
V
Stypendia za
osiągnięcia sportowe
VI
Stypendia za wyniki
w nauce
VII

VIII

Stypendia za wyniki
w nauce
Stypendia za
osiągnięcia sportowe
Stypendia za wyniki
w nauce
Stypendia za
osiągnięcia sportowe
Razem

Gimnazjum:
Klasa

II

III

Ilość wniosków, które
wpłynęły

Wnioski zaopiniowane
Ilość wniosków,
negatywnie
które
zaopiniowano Ilość
Powód
pozytywnie

Stypendia za wyniki
w nauce
Stypendia za
osiągnięcia sportowe
Stypendia za wyniki
w nauce
Stypendia za
osiągnięcia sportowe
Razem

Podpisy Komisji:
1. ……………………………………..
2. …………………………………….
3. ……………………………………..

Załącznik nr 5

Płociczno - Tartak, …………..……….

Pani Katarzyna Gałaszewska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Przyznanie stypendium za wyniki w nauce
za pierwszy semestr roku szkolnego……../……….

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1943) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
przyznaję stypendium za wyniki w nauce uczniowi klasy ……...
w wysokości………...zł
(słownie:……………………………………………………………………………)

Imię i nazwisko …………………………………………………………………...………...…..
PESEL ………………………………………………………………………………..…………
Data

i

miejsce

urodzenia

…………………………………………………………………....…...
Imiona rodziców ……………………………………………………………………….....….…
Adres zamieszkania
Ulica…………………………………………….. nr domu ………… nr mieszkania……….…
Miejscowość

………………………………

kod

pocztowy

…………

poczta

…………...……..
Powiat
………………………………………………....

…………………………województwo

Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce……….… zachowanie ………………….

Stypendium zostanie wypłacone: w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym
Szkół

w

Suwałkach

w

……………………………………………………………………...

………………………………...
podpis dyrektora

dniu

