REGULAMIN
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe
Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie
Na podstawie art., 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) ustala się regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym za wyniki w
nauce i za osiągnięcia sportowe.
§1
1.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji
uczniów zdolnych, są:
 stypendium za wyniki w nauce,
 stypendium za osiągnięcia sportowe.

2.

Uczniowi może być przyznane jedno ze świadczeń wymienionych w § 1 ust. 1.

3.

Uczeń, który spełnia warunki wymagane do uzyskania stypendium za wyniki w nauce oraz uzyskał wysoką
lokatę na szczeblu wojewódzkim w dyscyplinie sportowej może otrzymać dwa świadczenia wymienione
w § 1 ust. 1.

4.
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§2
Stypendium za wyniki w nauce
1.

Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen,
co najmniej bardzo dobre zachowanie, co najmniej oceny dobre z innych przedmiotów objętych ramowym
programem nauczania oraz spełnił warunki, o których mowa w § 4 ust. 1 w okresie poprzedzającym okres,
w którym przyznaje się to stypendium.

2.

Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się jednorazowo, po klasyfikacji rocznej w określonym corocznie
miejscu i terminie.

3.

Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego.

4.

Stypendium w nauce nie przyznaje się uczniom klas I – III.
§3

Stypendium za osiągnięcia sportowe
1.

Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który uzyskał wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym, o których mowa jest w § 4 ust. 1 oraz co najmniej bardzo dobre
zachowanie.

2.

Stypendium za osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo, po klasyfikacji rocznej w określonym
corocznie miejscu i terminie.

3.

Stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku
rodzinnego.

4.

Stypendium za osiągnięcia sportowe nie przyznaje się uczniom klas I – III.
§4

Szkolna Komisja Stypendialna
1.

Dyrektor powołuje szkolną komisję stypendialną (zał. nr 1), która corocznie (we wrześniu), po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen warunkującą przyznanie
stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe oraz dodatkowe warunki.
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2.

Ustalenia zawarte w § 4 ust. 1 przyjmują formę aneksu do niniejszego regulaminu i są opublikowane przez
wychowawców podczas spotkań z rodzicami oraz na godzinach do dyspozycji wychowawcy nie dalej niż
do 30 września każdego roku szkolnego.

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna może dokonać w aneksie (nie później
jednak niż do 31 maja) zmian dotyczących przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe.
§5

1.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce (zał. nr 2) lub za osiągnięcia sportowe (zał. nr 3 ),
uwzględniając § 1 ust. 3, wychowawca składa do szkolnej komisji stypendialnej najpóźniej w dniu
klasyfikacji rocznej. Opinię uzasadniającą przyznanie uczniowi stypendium za osiągnięcia sportowe
sporządza nauczyciel wychowania fizycznego.

2.

Komisja stypendialna przekazuje ten wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

3.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący w planie
budżetowym szkoły.

4.

Wysokość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustala corocznie dyrektor szkoły
w drodze odrębnych zarządzeń, w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący
w planie budżetowym szkoły, z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania
stypendium z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28. 11. 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych.
§6

Regulamin obowiązuje w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie od 1 września 2017 r.
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ANEKS
do regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie
§1
W roku szkolnym 2017/2018 dodatkowym warunkiem pozwalającym na ubieganie się o otrzymanie
stypendium za wyniki w nauce jest osiągnięcie w wyniku klasyfikacji rocznej


w klasie IV Szkoły Podstawowej średniej nauczania 5,36 (i powyżej),



w klasie V Szkoły Podstawowej średniej nauczania 5,27 ( i powyżej),



w klasie VI Szkoły Podstawowej średniej nauczania 5,27 (i powyżej),



w klasie VII Szkoły Podstawowej średniej nauczania 5,21 (i powyżej),



w klasach II gimnazjum średniej nauczania 5,18 (i powyżej),



w klasach III gimnazjum średniej nauczania 5,13 (i powyżej),
§2

W roku szkolnym 2017/2018 dodatkowymi warunkami pozwalającymi na

ubieganie się

o otrzymanie stypendium sportowego są:


godne reprezentowanie szkoły w rywalizacji między szkolnej,



uzyskanie w wyniku klasyfikacji rocznej przez ucznia, co najmniej oceny bardzo dobrej
z wychowania fizycznego oraz co najmniej oceny bardzo dobrej zachowania,



uzyskanie zespołowo I miejsca w powiecie we współzawodnictwie organizowanym przez Szkolny
Związek Sportowy.
* warunkiem jest rozegranie przez drużynę co najmniej trzech meczy
* jeśli w danym roku szkolnym kilka zespołów zajmuje miejsca punktowane, to stypendium otrzymuje
zespół, który zajął wyższą lokatę.



uzyskanie indywidualnie I, II, III miejsca w powiecie we współzawodnictwie organizowanym przez
Szkolny Związek Sportowy



uzyskanie wysokiej lokaty we współzawodnictwie sportowym organizowanym w ramach Polskiej
Federacji Sportu Młodzieżowego na poziomie OOM ;



szczególne osiągnięcia dla sportu szkolnego (propozycje zespołu nauczycieli wychowania fizycznego
zaakceptowane przez radę pedagogiczną dotyczące uczestnictwa w zawodach na szczeblu między
powiatowym lub wojewódzkim organizowanym przez SZS).
§3

Uczeń nie ma prawa do stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe w przypadku, gdy:


pali papierosy



pije alkohol



zażywa narkotyki
3



otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.
§4

Niniejszy aneks do regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie wchodzi w życie z dniem – 1 września 2017 r.
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