REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIA ŁAMI INTEGRACYJNYMI
W ŚRODZIE WLKP.

Podstawa prawna: Ustawa z 16 grudnia 2004r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281. poz. 2781),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 22 lutego 2005r w sprawie terminów
przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania tej dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319).

§1
Postanowienia wstępne
1. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który
uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to
stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który
uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym.
2. Liczba stypendiów i ich kwota w danym roku budżetowym zostaje określona w planie
finansowym szkoły na dany rok szkolny.
3. Wnioski o stypendia winny wpływać do Komisji Stypendialnej.
4. Szkoła udziela stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
5. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie udziela się
uczniom klas I - III.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom
klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.
7. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2
aktualnie obowiązującej ustawy o świadczeniach rodzinnych.
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§2
Kryteria przyznawania stypendium

1.

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał
w minionym półroczu:
1) średnią ocen co najmniej 5,3 z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI,
średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych w klasach VII-VIII oraz klasach
gimnazjalnych,
2) ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

2.

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń , który uzyskał
w minionym półroczu ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz uzyskał wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym reprezentując szkołę na szczeblu rejonowym
(miejsca od 1 do 3) i wojewódzkim.
§3
Tryb przyznawania stypendium

1.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjne występuje do Komisji Stypendialnej
wychowawca klasy.

2. Wnioskodawca przedkłada wniosek o przyznanie stypendium Szkolnej Komisji
Stypendialnej.
3.

Komisja rozpatruje wnioski po zakończeniu semestru. Swoją opinię na piśmie, wraz z
protokołem posiedzenia, przekazuje dyrektorowi szkoły.

4.

Decyzję o przyznaniu stypendium motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5.

Dyrektor ustala wysokość kwoty stypendium po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej.

6.

Decyzję o przyznaniu stypendium dyrektor przekazuje w formie pisemnej rodzicom
(prawnym opiekunom) i uczniowi.
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7.

Rodzicom ucznia przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora szkoły.
Odpowiedni wniosek składają do dyrektora szkoły w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania decyzji.

§4
Postanowienia końcowe

1.

Skład Szkolnej Komisji Stypendialnej ustala się odrębnym zarządzeniem dyrektora
szkoły.

2.

Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w formie aneksu.
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