Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2020
Dyrektora szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi Lubinie
z dnia 31 stycznia 2020 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM za WYNIKI
w NAUCE lub za OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE
w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Lubinie
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Podstawa prawna:
Na podstawie art. 90g ustęp 10, Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. poz. 2156 z dnia 4 grudnia 2015 r. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady ministrów z
dnia 7 sierpnia 2015 r.(Dz. U. poz. 1238 z dnia 27 sierpnia 2015 r.)
§1
Wprowadza się zasady i tryb przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe.
§2
Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.
§3
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen z przedmiotów w czasie poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje
się stypendium.
2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
3. Średnią ocen do uzyskania stypendium za wyniki w nauce ustala się w każdym półroczu.
§4
O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać
się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki ( na koniec klasy czwartej).

§5
Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
§6

1.

2.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym, uzyskane w półroczu poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się
stypendium, oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.
Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły
podstawowej.
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§7
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej ( załącznik 1,2 do regulaminu).
2. Komisja Stypendialna opiniuje złożone wnioski i przekazuje dyrektorowi szkoły.
§8
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w półroczu.
§9
1. Wysokość stypendium w każdym półroczu ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie
szkoły.
2. Kwota stypendium przyznana uczniom może być zróżnicowana ze względu na średnią
wyników w nauce.
§ 10
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
§ 11
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwot y
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U Nr 228, poz. 2255 ze zm.)
§ 12
Komisja stypendialna sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi szkoły.
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Załącznik nr 1
--------------------------Lubin, dnia......................
...............................................
( imię i nazwisko)

Wychowawca klasy...............

Komisja Stypendialna
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi 3
w Lubinie

Wniosek
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
Na podstawie art.90g ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r, poz. 2156 ze zmianami) wnioskuje o przyznanie stypendium
za wyniki w nauce dla ucznia:

Imię i nazwisko ...........................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................
Imiona rodziców ..........................................................................................

Adres zamieszkania .....................................................................................
......................................................................................................................
W okresie .....................................................uczeń klasy............................
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

uzyskał następującą średnią ocen za wyniki w nauce ............................

..............................................
( podpis wychowawcy klasy)
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DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIU STYPENDIUM
Komisja stypendialna w w/w składzie rozpatrzyła wniosek
 pozytywnie*
 negatywnie*
Uwagi:
 uczeń/ uczennica spełnia kryteria do otrzymania stypendium*
 uczeń/ uczennica nie spełnia kryteriów do otrzymania stypendium*
Podpisy członków komisji:
1. ……………………………….
2. ……………………………….
3. ……………………………….

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANIU STYPENDIUM
Zatwierdzam wniosek i przyznaję stypendium w wysokości ............................... .

..........................................................
(data i podpis dyrektora)
..........................................................
(pieczątka szkoły)
----------------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
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Lubin, dnia......................
...............................................
( imię i nazwisko)

Wychowawca klasy...............

Komisja Stypendialna
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi 3
w Lubinie

Wniosek
o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe
Na podstawie art.90g ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) wnioskuje o przyznanie stypendium
za osiągnięcia sportowe:
Imię i nazwisko ...........................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................
Imiona rodziców ..........................................................................................
Adres zamieszkania .....................................................................................
......................................................................................................................
W okresie .....................................................uczeń klasy............................
(wskazać okres uprawniający do stypendium)

Osiągnął następujące wyniki we współzawodnictwie sportowym
…………………..........................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................

6

..............................................
( podpis wychowawcy klasy)

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIU STYPENDIUM
Komisja stypendialna w w/w składzie rozpatrzyła wniosek
 pozytywnie*
 negatywnie*
Uwagi:
 uczeń/ uczennica spełnia kryteria do otrzymania stypendium*
 uczeń/ uczennica nie spełnia kryteriów do otrzymania stypendium*
Podpisy członków komisji:
4. ……………………………….
5. ……………………………….
6. ……………………………….

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANIU STYPENDIUM
Zatwierdzam wniosek i przyznaję stypendium w wysokości ............................... .

..........................................................
(data i podpis dyrektora)
..........................................................
(pieczątka szkoły)
----------------------------------------------------* niepotrzebne skreślić

7

