REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz.
60, 528, 648, 859)

Rozdział 1
Zasady ogólne przyznawania stypendium
§ 1. W Szkole Podstawowej Nr 397 udzielane jest stypendium za wyniki w nauce oraz
stypendium za osiągnięcia sportowe. Udzielanie stypendiów ma na celu motywowanie
i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce lub sporcie.
§ 2. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za
osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane w regulaminie kryteria.
§ 3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz, na koniec
roku szkolnego.
Rozdział 2
Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium
§ 4. Stypendia, o których mowa w ust. 1 otrzymują :
-Uczniowie klas IV po ukończeniu roku nauki.
-Uczniowie klas V – VIII.
§ 5. Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas
I-III.
Rozdział 3
Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce
§ 6. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy w danym roku
szkolnym osiągnęli wysoką średnią z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.
§ 7. Wysokość średniej ocen, która uprawnia do przyznania stypendium ustalana jest
corocznie przez komisję stypendialną.
§ 8. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć
dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

§ 9. Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen.
§ 10. W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa
ilość stypendiów określonych planem finansowym szkoły, stypendium otrzymują uczniowie ,
którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.
Rozdział 4
Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe
§ 11. Wyróżniającym się uczniom przyznaje się stypendium sportowe za wybitne osiągnięcia
( uzyskane indywidulanie lub grupowo) we współzawodnictwie sportowym
- I-III miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
( w przypadku wioślarstwa – mistrzostw PZTW Młodzików)
- Kadra Narodowa
- Udział w Mistrzostwach Świata, Europy, zawodach międzynarodowych jako członek Kadry
Narodowej
§ 12. Udział w Mistrzostwach Polski nie jest wystarczającym kryterium do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.
§ 13. Stypendium przyznawane jest na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcy. Wniosek po weryfikacji przez Zespół Wychowania Fizycznego oraz zaopiniowaniu
przez radę pedagogiczną, przekazywany jest dyrektorowi szkoły
§ 14. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Rozdział 5
Tryb składania i rozpatrywania wniosków
§ 15. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Komisji Stypendialnej.
§ 16. Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor.
§ 17. Skład Komisji:
- wicedyrektor szkoły – przewodniczący,
- dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej – członkowie,
- pedagog lub psycholog szkolny.
§ 18. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy/trener składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze
swoją opinią dyrektorowi szkoły.
§ 19. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły.

§ 20. Przyznane uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej.
Decyzja dyrektora o przyznaniu stypendium jest ostateczna.
§ 21. Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła.
Rozdział 6
Terminy i formy wypłaty stypendium
§ 22. Stypendium wypłacane jest w formie gotówkowej w szkole na zakończenie roku szkolnego.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 23. Regulamin zaopiniowano na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 maja 2022 r.
i wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 18 maja 2022r. Regulamin wchodzi w
życie 18 maja 2022 r.
§ 24. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej
szkoły.

