SZKOŁA PODSTAWOWA im. T. KOŚCIUSZKI w KAMIENIU
Kamień Kolonia 55, 22-113 Kamień
Sekretariat: (82) 567 01 12, Fax:(82) 567 01 12; www.spkamien.edu.pl; e-mail: spkamien@o2.pl

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
Podstawa prawna:
art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U.

z 2017 r.

poz. 1952 z późn. zm.) oraz Zarządzenia dyrektora szkoły

nr SPK.0050.20.2017/18.DA z dnia 30 stycznia 2018 r.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa:
a) sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym,
b) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
c) tryb wypłacania stypendium.
2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień i zainteresowań
w nauce.
3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej (wyrażonej w protokole – załącznik nr 2)

w ramach środków finansowych

przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły w danym roku kalendarzowym.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej
oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego półrocza nauki.
ROZDZIAŁ II
Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego
1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależnia się od wysokości
przyznanych w budżecie środków finansowych.
Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty,
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o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią
ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
4. Średnią ocen ustala wychowawca klasy wnioskujący o przyznanie stypendium.
W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu przyjmuje się następujące kryteria
przyznawania stypendium:
a) uzyskał z obowiązkowych przedmiotów nauczania średnią ocen co najmniej 4,75 bez ocen
niższych niż ocena dobra,
b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
5. Stypendium za wyniki w nauce jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

6. Stypendium za wyniki w nauce uczeń może otrzymać po ukończeniu pierwszego półrocza nauki
i na koniec roku szkolnego.
7. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę
stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali
najwyższą średnią ocen oraz wyższa oceną z zachowania.

8. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce podawane będą do
publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

ROZDZIAŁ III
Tryb i sposób przyznawania stypendium
1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą:
• społeczny zastępca dyrektora jako Przewodniczący Komisji,
• opiekun Samorządu Uczniowskiego,
• wychowawcy klas IV - VIII.
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2. Wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce do Komisji
Stypendialnej.
3. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy:
a)

przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce,

b)

sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,

c)

zaopiniowanie w/w wniosków,

d)

przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły,

e)

sporządzenie protokołu;

f)

przekazania kompletu dokumentacji z przebiegu spotkania dyrektorowi szkoły.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego
uczniowi stypendium za wyniki w nauce, gdy:
a) rażąco naruszył obowiązki ucznia,
b) dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej postawy moralno-etycznej.
5. Decyzje dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.
ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj. 30 stycznia 2018 r.
2. Protokół z posiedzenia komisji pozostaje do wglądu członkom Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych Rady Gminy w Kamień.
3. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce
Kamień, ………...……….r.
SPK.4462…....2018
Komisja Stypendialna
w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki
w nauce dla ucznia:
imię i nazwisko ……………………………………………………………………...…………
urodzonego*/urodzonej ………………………………..……………w ……………..………… .
W roku szkolnym ……………….. uczeń*/uczennica klasy ………. uzyskał*/a …….…….. średnią
za

wyniki

w

nauce,

…………………….ocenę

zachowania

oraz

brał*/brała

udział

i odniósł*/odniosła sukcesy w poniższych konkursach przedmiotowych/zawodach sportowych*:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

………………………………...
(podpis wychowawcy klasy)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce
Kamień, ……………….r.
SPK.4462……...2018

Protokół
z posiedzenia Komisji stypendialnej odbytego w dniu ……...……...r.
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
Komisja w składzie:
1. …………………………. ….
2. ………………………………
3. ……..………………………..
4. ………………………………
5. ………………………………
6. ………………………………
po rozpatrzeniu wniosków złożonych do dyrektora szkoły dotyczących przyznania
stypendium za wyniki w nauce za I/II* półrocze roku szkolnego ………. postanowiła przyznać
stypendia niżej wymienionym uczniom:

za wyniki w nauce
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Średnia ocen

Zachowanie

1.
2.
3.
4.
5.
Podpisy Komisji
1. ..………………………
2. ………..………………
3. ………………………..
4. ………………………..
5. ………………………..
6. ………………………..
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce
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Kamień, …………………...…r.
SPK.4462…… .2018
Księgowość Urzędu Gminy
w Kamieniu
Lista uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, którym przyznano
stypendium za wyniki w nauce za I/II* półrocze roku szkolnego ……….

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia ocen

Zachowanie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Razem:

………………………………………….
podpis dyrektora szkoły

*niepotrzebne skreślić

Przyznana
kwota
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Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce

PRZYZNANIE STYPENDIUM
za wyniki w nauce

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
przyznaję uczniowi
……………….……………..……………………………………………………………………
stypendium za wyniki w nauce w wysokości ……….……zł (słownie: ………………………
…………………………………………………….……..)

Kamień, …………………..

.………………….……………….
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

