obowiązuje od 1.09.2019

Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie-Koźlu
Podstawa prawna: Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528,
648, 859)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa:
a) sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym,
b) formy stypendium motywacyjnego,
c) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
d) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe,
e) tryb wypłacania stypendium.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu może
udzielać świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są:
a) stypendium za wyniki w nauce,
b) stypendium za osiągnięcia sportowe 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 lub sporcie.
4. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły,
w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie
szkoły w danym roku kalendarzowym.
5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.
6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.
ROZDZIAŁ II
Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego
1. Wysokość stypendium ustala Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
oraz w porozumieniu z organem prowadzącym.
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2. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależnia się od wysokości
przyznanych w budżecie środków finansowych.
3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią
ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to
stypendium.
4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
5. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
przyjmuje się następujące kryteria przyznawania stypendium:
A. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, który uzyskali kolejno
najwyższe liczby punktów przyznawanych przez Komisję Stypendialną według następujących
kryteriów:
a) średnie ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych:
4,75 - 5,09 – 1 punkt
5,10 – 5,59 – 2 punkty
5,60 – 6,00 – 3 punkty
b) ocena z zachowania:
bardzo dobra – 1 punkt
wzorowa – 2 punkty
c) konkursy przedmiotowe i tematyczne (wynik indywidualny) na szczeblu co najmniej
miejskim:
I, II lub III miejsce w konkursie tematycznym lub przedmiotowym – 1punkt
finalista – 2 punkt
laureat – 3 punkty
d) osiągnięcia sportowe (wynik indywidualny) na szczeblu co najmniej miejskim:
miejsca I-III, etap miejski – 1 punkt
miejsca I-III, etap powiatowy – 2 punkty
miejsca I-III, etap wojewódzki- 3 punkty
B. Uczeń może uzyskać stypendium za wyniki sportowe pod warunkiem, że jego średnia ocen
semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 4,0.
6. Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymywać stypendium za wyniki
w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe.
7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie
świadczenia pieniężnego.
8. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa
liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy
uzyskali najwyższą liczbę punktów.
9. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe podawane będą do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej szkoły.
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ROZDZIAŁ III
Tryb i sposób przyznawania stypendium
1. Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Szkolna Komisja Stypendialna
powoływana przez Dyrektora w składzie:
• opiekun Samorządu Uczniowskiego,
• nauczyciel (nie pełniący funkcji wychowawcy klasy w klasach IV-VIII)
• pedagog szkolny.
2. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy:
a) opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego,
b) przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
c) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,
d) zaopiniowanie w/w wniosków,
e) przyznanie punktów według kryteriów opisanych w rozdziale 2 punkcie 5 regulaminu i
wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej kategorii stypendium,
f) przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi szkoły wraz z decyzją Komisji
Stypendialnej pozytywnie zaopiniowanych wniosków (załącznik nr 2),
g) odbywanie posiedzeń, z których sporządza się protokół.
3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa
do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy (załącznik nr 1). Wychowawca klasy
uzupełnia wymagane informacje w terminie 2 dni po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji
śródrocznej i końcoworocznej.
4. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli:
a) wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się
o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów do złożenia wniosku,
b) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej
kategorii,
c) uczeń uzyskał mniejszą liczbę punktów niż inni kandydaci do stypendium.
5. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium (załącznik nr 3) otrzymują
do wiadomości rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu
przyznanego stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, gdy:
a) rażąco naruszył obowiązki ucznia,
b) dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej postawy moralnoetycznej,
c) odmówi udziału w reprezentowaniu szkoły na zawodach sportowych, bez uzasadnionej
przyczyny.
7. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.
8. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę
należności w formie przelewu na pisemnie wskazane konto przez rodziców/prawnych
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opiekunów, w okresie do tego uprawniającym.
internetowej szkoły, do pobrania.

Wzór wniosku znajduje się na stronie

9. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów
o charakterze motywacyjnym.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
2. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę
Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 28 sierpnia 2019 r.
3. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej
i w sekretariacie szkoły.
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Załącznik nr l
do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 1 września 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe*
Na podstawie Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w KędzierzynieKoźlu wnioskuję o przyznanie stypendium za: wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe
dla ucznia:
Uczeń / uczennica (imię i nazwisko) …………………………………………………………
klasa……………………… w roku szkolnym ……………….….. uzyskał/a:
średnią za wyniki w nauce: …………….. liczba punktów**………………….
ocenę zachowania: ………………………... liczba punktów**………………….
oraz brał/brała udział i odniósł/odniosła sukcesy w poniższych konkursach przedmiotowych/
zawodach sportowych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
liczba punktów**………………….

SUMA PUNKTÓW**: ………………………………
…………………………………………………....
(data i czytelny podpis wychowawcy klasy)
* niepotrzebne skreślić
** WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA STYPENDIALNA
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Dane do przelewu - stypendium szkolne za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe

Dane do przelewu środków finansowych będących stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia
sportowe syna/ córki : …………..……………………………..……………………………………………………..

Imię i nazwisko właściciela konta: ……………………..……………………….………………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………….……………………………………………………….
Nr konta bankowego: ……………………………………….……………………………………………………….
Data:……………….. Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna:…………………………..……………………….
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