Regulamin przyznawania stypendium
dla wybitnie uzdolnionych uczniów
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły
w Sosnowcu

Regulamin opracowano w oparciu o art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Nr 95 poz.425) i ustawę o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z dn. 29 grudnia 2004r.)

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa:
a) formy stypendium motywacyjnego,
b) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
c) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe,
d) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia artystyczne,
e) tryb wypłacania stypendium.
2. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu może przyznawać
stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów w formie:
a) stypendium za wyniki w nauce,
b) stypendium za osiągnięcia sportowe,
c) stypendium za osiągnięcia artystyczne
na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Stypendia te są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i mają na celu mobilizowanie ich do
rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce, sporcie lub działalności
artystycznej.

4. Stypendium za wyniki w nauce, stypendium za osiągnięcia sportowe lub
stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznaje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły w danym
roku kalendarzowym.
5. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV – VIII za osiągnięcia w danym
roku szkolnym i jest wypłacane tylko raz w roku.
6. Wysokość stypendium jest uzależniona od ilości osób ubiegających się
o stypendium oraz od wysokości środków przyznanych z Urzędu Miasta i nie
może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych

§ 2 Komisja stypendialna
1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną na czas nieokreślony.
2. Skład komisji jest jawny i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
3. W skład komisji wchodzą – opiekun Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII,
nauczyciel (nie pełniący funkcji wychowawcy w klasach IV-VIII), pedagog
szkolny i psycholog szkolny. Przewodniczącego wyznacza dyrektor szkoły.
4. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy:


opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego,



przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium
za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,



sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,



zaopiniowanie w/w wniosków i wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej
kategorii stypendium,



rozpatrywanie

osiągnięć

w nauce,

w sporcie

lub

w działalności

artystycznej, a przedstawionych we wniosku celem wyboru uczniów
o najwyższych osiągnięciach,


przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi szkoły.

5. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół podpisywany czytelnie przez
wszystkich członków.

§ 3 Kryteria przyznawania stypendium
1. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia
trzy z czterech poniższych warunków:
 jest

laureatem

konkursów

na

szczeblu

wojewódzkim,

olimpiad

przedmiotowych lub finalistą konkursów ogólnopolskich,
 w danym roku szkolnym osiągnął średnią ocen powyżej 5,3 oraz wzorowe lub
bardzo dobre zachowanie (wśród ocen z poszczególnych przedmiotów nie
może być oceny dostatecznej),
 godnie

reprezentuje szkołę na zewnątrz, prezentuje swoje osiągnięcia

na terenie szkoły i jest zaangażowany w działalność pozalekcyjną,
 charakteryzuje się nienaganną postawą moralno – etyczną.

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który
spełnia wszystkie poniższe warunki:
 otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego i co
najmniej

bardzo

dobrą

ocenę

zachowania,

a

z

przedmiotów

ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczna,
 zdobył

medal

w

międzyszkolnych,

wojewódzkich,

powiatowych,

ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie
związki sportowe (I, II, III miejsce),

 charakteryzuje się nienaganną postawą moralno – etyczną.

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który
spełnia wszystkie poniższe warunki:
 otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z przedmiotów artystycznych
(muzyka, plastyka, technika) lub z języka polskiego oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada
ocen niższych niż dostatecznie i spełnia jeden z warunków:
a) uzyskał czołowe miejsce (I, II, III) w konkursach, przeglądach
i festiwalach plastycznych, artystycznych, technicznych, recytatorskich,
teatralnych, muzycznych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim
b) jest autorem wydarzeń artystycznych
 charakteryzuje się nienaganną postawą moralno – etyczną.
4. Uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymywać stypendium za wyniki
w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe lub stypendium za
osiągnięcia artystyczne. Różne formy stypendiów nie łączą się ze sobą.

§4
Tryb przyznawania stypendium
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do Szkolnej
Komisji

Stypendialnej

wychowawca

klasy,

za

osiągnięcia

sportowe

wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego,
a

za

osiągnięcia

artystyczne

wychowawca

klasy

w

porozumieniu

z nauczycielem przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka, technika)
lub w porozumieniu z nauczycielem języka polskiego lub opiekunem
szkolnego koła teatralnego w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Komisja stypendialna przekazuje wniosek ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły.
4. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do
wiadomości rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
5. W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium za
wyniki w nauce przewyższa ilość stypendiów przyznanych z Urzędu Miasta
stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.
6. W przypadku, gdy ilość uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią
ocen, przewyższa ilość stypendiów przyznanych z Urzędu Miasta, stypendium
za wyniki w nauce otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych.
7. W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium za
osiągnięcia sportowe przewyższa ilość stypendiów przyznanych z Urzędu
Miasta stypendium otrzymują uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę
medali.
8. W przypadku, gdy ilość uczniów, którzy uzyskali jednakową największą liczbę
medali, przewyższa ilość stypendiów przyznanych z Urzędu Miasta,
stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymują uczniowie klas programowo
najwyższych.

9. W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium za
osiągnięcia artystyczne przewyższa ilość stypendiów przyznanych z Urzędu
Miasta stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższe miejsca
w konkursach, przeglądach i festiwalach plastycznych, artystycznych,
technicznych, recytatorskich, teatralnych, muzycznych, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim

10. W przypadku, gdy ilość uczniów, którzy uzyskali najwyższe miejsca
w konkursach, przeglądach i festiwalach plastycznych, artystycznych,
technicznych, recytatorskich, teatralnych, muzycznych, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim przewyższa ilość stypendiów przyznanych z Urzędu
Miasta, stypendium za osiągnięcia artystyczne otrzymują uczniowie klas
programowo najwyższych.
11. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję
o cofnięciu przyznanego stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe
lub artystyczne, gdy uczeń:
a) osiąga słabe wyniki w nauce,
b) rażąco naruszył obowiązki ucznia,
c) dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej postawy
moralno-etycznej,
d) otrzymał naganę wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,
e) posiada nieusprawiedliwione nieobecności.

12. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.

§5
Tryb wypłacania stypendium
1. Stypendium za wyniki w nauce, stypendium za osiągnięcia sportowe oraz
stypendium za osiągnięcia artystyczne są udzielane w formie świadczenia
pieniężnego.

2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane
przez wypłatę należności w formie gotówki przez sekretariat szkoły w okresie
do tego uprawniającym.

3. Stypendium odbiera uczeń w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Dyrektor

szkoły

gromadzi

dokumentację

związaną

z

przyznawaniem

stypendiów.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jawny i zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2017 r. z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.
3. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe
lub artystyczne może być zmieniony wyłącznie przez Radę Pedagogiczną.

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 14 listopada 2017r.

