Regulamin
przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia
sportowe dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego
w Luboniu
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku od osób
fizycznych ( Art. 90c ust.3, art. 90g, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

§1
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1. Regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający zasady przyznawania stypendiów dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr2 im. Augusta hr.Cieszkowskiego
w Luboniu.
2. Stypendium – rozumie się stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
3. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w
Luboniu.
4. Roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, od 1 września danego roku do 31
sierpnia roku następnego.
5. Uczniu – należy przez to rozumieć uczniów-stałych mieszkańców Lubonia oraz uczniów spoza
terenu Lubonia-uczęszczających do szkoły.

§2
Kryteria przyznawania stypendium

1. O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego
okresu (semestru) nauki w szkole z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV do
ukończenia pierwszego okresu nauki.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom kl. I-III.
4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń osiągający szczególnie wysokie wyniki w
nauce, który w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej poprzedzającej okres
przyznania stypendium uzyskał:
1) wysoką średnią ocen;
2) z przedmiotów: j.polski, matematyka, przyroda, historia, j.obcy ocenę co najmniej bardzo
dobry
3) zachowanie co najmniej bardzo dobre
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5. Średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium za dany semestr ustala rada
pedagogiczna.
6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:
1) uzyskał wysokie wyniki indywidualne we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co
najmniej międzyszkolnym,
2) w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej poprzedzającej okres przyznania
stypendium uzyskał średnią co najmniej 4,3 oraz ocenę zachowania co najmniej bardzo
dobre.
3) w przypadku wyjątkowego zaangażowania ucznia w reprezentowanie szkoły w zawodach
sportowych komisja może odstąpić od uwzględniania wymogu średniej ocen i/lub bardzo
dobrej oceny zachowania.
§3
Procedura składania wniosków i przyznawania stypendium
1. Wnioski o przyznanie stypendium do dyrektora szkoły mogą składać:
1) wychowawca klasy
2) inny nauczyciel uczący w szkole
3) rodzice lub pełnoprawni opiekunowie ucznia
4) samorząd szkolny
2. Wnioski należy składać w nastepujących terminach:
1) nie poźniej niż tydzień po zakończeniu I semestru
2) nie poźniej niż 1 dzień po końcowej, klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej
3. Jeżeli na przyznanie stypendium sportowego wpływają także osiągnięcia ucznia uzyskane poza
szkołą, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające te osiągnięcia.
4. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach
środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
5. Stypendium jest wypłacane raz w okresie (semestrze).
6. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6
ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r., o świadczeniach rodzinnych. Wysokość
stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady
pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym.
7. Stypendium podlega natychmiastowemu cofnięciu w przypadku zastosowania wobec ucznia kary
w postaci przeniesienia do innej szkoły.
8. Wysokość stypendium na dany semestr szkolny określa każdorazowo dyrektor szkoły w
porozumieniu z Komisją Stypendialną i Radą Pedagogiczną.
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