Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osi gni cia sportowe
w Szkole Podstawowej Nr 3
im. B. Malinowskiego w cinawie
Na podstawie Ustawy o systemie o wiaty z dnia 7 IX 1991 r. z pó niejszymi
zmianami (16 grudnia 2004r. ) dyrektor szkoły wprowadza niniejszy regulamin:
Rozdział I.
Cele przyznawania stypendium.
1. Celem stypendium jest promowanie w rodowisku postaw uczniów, którzy za
swoje najwa niejsze zadanie uznaj uzyskiwanie jak najwy szych wyników w
nauce lub sporcie.
2. Stypendium jest form nagrody za pracowito

i umiej tno

jak najlepszego

wykorzystania swoich zdolno ci.
3. Stypendium,

b d c

finansowym

wsparciem,

umo liwia

stypendy cie

korzystanie ze szkolnych oraz pozaszkolnych form edukacji.
4. Stypendium jest form

motywacji uczniów do osi gania jak najwy szych

wyników w nauce lub rywalizacji sportowej.

Rozdział II
Zasady przyznawania stypendium.
1. O stypendium mo e ubiega

si

ucze , który spełnia jeden z poni szych

warunków:
a)

w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej poprzedzaj cej
przyznanie stypendium uzyskał redni ocen wy sz ni 5,0.

b)

osi gn ł znacz ce sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu
co najmniej rejonowym.

2. Stypendium za wyniki sportowe stanowi maksymalnie 30% ogólnej kwoty
przyznanej na stypendia w tym okresie.

3. W przypadku kandydatów spełniaj cych warunek 1a) ubiegaj cych si

o

stypendium za wyniki w nauce decyduj w kolejno ci:
a) sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach na
szczeblu co najmniej rejonowym,
b) wy sza rednia z przedmiotów wiod cych, za które przyjmuje
si : j zyk polski, j zyk obcy, histori , matematyk , przyrod .
c) wy sza ocena z zachowania,
d) udział w wi kszej liczbie konkursów na szczeblu powiatowym i
szkolnym.
e) aktywna praca na rzecz szkoły
4. Komisja ma prawo negatywnie zaopiniowa
przyznanie stypendium

wniosek wychowawcy o

kandydatowi spełniaj cemu wymagania podane w

punkcie 1. je eli:
a. otrzymał z zachowania ocen ni sz ni dobr
Rozdział III
Tryb zgłaszania kandydatów na stypendystów
i powoływania komisji stypendialnej.
1. Kandydatów

na

stypendystów

zgłaszaj

wychowawcy

klas

do

Przewodnicz cego Komisji Stypendialnej na ujednoliconym wniosku w
terminie 7 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2. Komisja Stypendialna przekazuje wnioski wraz ze swoj
szkoły.
3. W skład Komisji Stypendialnej wchodz :
a. wicedyrektor szkoły jako Przewodnicz cy,
b. pedagog szkolny,
c. przewodnicz cy zespołów przedmiotowych
d. inny wskazany przez dyrektora nauczyciel
4. Prac komisji kieruje jej Przewodnicz cy.

Rozdział IV
Zasady pracy komisji stypendialnej.

opini

dyrektorowi

1. Na posiedzeniu komisji Przewodnicz cy

przedstawia kandydatów na

stypendystów na podstawie zgłoszonych wniosków.
2. Komisja ma prawo uwzgl dni inne, nie przekazane przez wnioskodawc we
wniosku informacje, b d ce w jej posiadaniu.
3. Komisja mo e si

zwróci

do innych osób, instytucji o informacje, które

uwzgl dni w swojej opinii.
4. Kolejno

na li cie stypendystów jest ustalana przez członków komisji, a

ostateczny wynik jest zatwierdzany przez komisj w formie głosowania zwykł
wi kszo ci głosów.
5. Ilo

pozytywnie zaopiniowanych przez komisj

wniosków zale y od

wysoko ci rodków przekazanych przez organ prowadz cy szkoł .
6. Opinie komisji s

prawomocne w przypadku posiadania przez komisj

quorum, za które uznaje si 2/3 składu komisji.

Rozdział V
Postanowienia ko cowe.
1. Decyzja komisji posiada form uchwały.
2. Posiedzenia komisji s protokołowane.
3. Wysoko

stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasi gni ciu opinii Komisji

Stypendialnej.
4. Wysoko

przyznanego stypendium nie mo e przekroczy

kwoty, o której

mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach
rodzinnych.
5. List

uczniów wyró nionych uzyskaniem stypendium za wyniki w nauce lub

osi gni cia sportowe podaje si

do wiadomo ci uczniów i rodziców oraz

organu prowadz cego szkoł .
6. Regulamin obowi zuje z dniem ogłoszenia, tj. 24 maja 2007r.

Zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej
24 maja 2007r.

