REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU – BIAŁEJ
Na podstawie art. 90g ust. 8 Ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) wprowadza się niniejszy regulamin zarządzeniem dyrektora
szkoły.
§1
Postanowienia ogólne:
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest
wspieranie edukacji uczniów zdolnych, są:
a) stypendium za wyniki w nauce,
b) stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych.
3. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie: (załącznik nr 1)
- przewodniczący,
- co najmniej dwóch nauczycieli.
4. Stypendium przyznaje się uczniom klas IV – VIII nie wcześniej niż po ukończeniu
pierwszego semestru nauki z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas IV do
ukończenia pierwszego semestru.
§2
Warunki udzielania stypendium:
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia kryteria:
a) uzyskał średnią ocen 5,0 i więcej w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje
się to stypendium,
b) uzyskał ocenę bardzo dobrą lub wzorową zachowania,
c) osiągnął wysokie lokaty w olimpiadach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
d) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły.
2. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:
a) z wychowania fizycznego otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą,
b) z pozostałych przedmiotów nie posiada ocen niższych niż dostateczne,
c) zajął indywidualnie lub drużynowo miejsce od I do III w zawodach sportowych na
szczeblu co najmniej miejskim, powiatowym oraz uzyskał ocenę bardzo dobrą lub
wzorową zachowania,
d) zajął indywidualnie lub drużynowo miejsce od I do VI w zawodach sportowych na
szczeblu rejonowym, wojewódzkim oraz uzyskał ocenę bardzo dobrą lub wzorową
zachowania,
e) zajął indywidualnie lub drużynowo miejsce od I do X w zawodach sportowych
ogólnopolskich oraz uzyskał ocenę bardzo dobrą lub wzorową zachowania.

§3
Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe:
1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe
składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik nr 2 i 3).
2. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, opiniując wnioski i typując
kandydatów do stypendium.
3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe
po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę.
§4
Postanowienia końcowe
1. Stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz
w semestrze, a jego wysokość ustala w porozumieniu z organem prowadzącym dyrektor
szkoły, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły.
2. Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć
dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
3. Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę.
4. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 70,00 zł.
5. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, dyrektor szkoły
na wniosek rady pedagogicznej może wstrzymać wypłatę stypendium lub ją cofnąć.
6. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa
liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie klasy
programowo najwyższej – VIII klasy szkoły podstawowej.
§5
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 r.
Grażyna Mika – Bednarczyk
Dyrektor szkoły

