Regulamin
przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza

Regulamin opracowano w oparciu o: art. 90g Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
§1
Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za:
a)
wyniki w nauce,
lub
b)
osiągnięcia sportowe.
§2
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi
nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki, przy czym:
a)
stypendia za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klasy I – III oraz uczniom klasy
IV do ukończenia pierwszego okresu nauki,
b)
stypendia za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III.
§3
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane jeden raz w
semestrze.
§4
Dyrektor szkoły powołuje szkolna komisję stypendialną, która ustala listę uczniów do
stypendium.
§5
a) Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje
wychowawca klasy do szkolnej komisji stypendialnej.
b) Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
c) Szkolna komisja stypendialna opiniuje wniosek i przedstawia go dyrektorowi szkoły.
§6
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
§7
Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§8
Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który:
a) jest finalistą lub laureatem Konkursu Kuratoryjnego, niezależnie od uzyskanej średniej,
b) osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
c) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
§9
W przypadku kandydatów o równorzędnych wynikach o przyznaniu stypendium decydują w
kolejności:
a) sukcesy odnoszone przez kandydata w konkursach kuratoryjnych, w międzyszkolnych
konkursach wiedzy,
b) średnia ocen z przedmiotów wiodących, za które przyjmuje się: język polski, język
angielski, matematykę, historię, przyrodę,
c) wynik uzyskany na sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej (w przypadku
uczniów klas szóstych).
§ 10
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę
celująca z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę dobrą zachowania, a z przedmiotów
ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił jeden z warunków:
a) uzyskał bardzo wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co
najmniej międzyszkolnym,
b) brał udział w finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży,
c) osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
§ 11
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli otrzymał naganę wychowawcy lub
dyrektora szkoły.
§ 12
Nie udziela się jednocześnie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe
temu samemu uczniowi.
§ 13
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą by dokonywane przez szkolną komisję
stypendialną, po zaopiniowaniu przez dyrektora i Radę Pedagogiczną.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 14 grudnia 2009 r.

