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Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce
w Szkole Podstawowej im. Jana Drzeżdżona
w Lubocinie
Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 IX 1991 r. o Systemie Oświaty
( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781):
Rozdział I.
Cele przyznawania stypendium
1. Celem stypendium motywacyjnego jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za
swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce.
2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego korzystania
ze swoich zdolności.
3. Stypendium to motywacja uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce.
Rozdział II.
Zasady przyznawania stypendium
§1
Szkoła może uczniowi udzielić stypendium motywacyjne za wyniki w nauce i zachowanie.
§2
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi kl. IV-VI, nie wcześniej, niż po
ukończeniu pierwszego semestru nauki w klasie IV.
§3
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zgłasza wychowawca klasy, na posiedzeniu
klasyfikacyjnej rady pedagogicznej śródrocznej lub końcoworocznej.
§4
Wręczenie stypendium za wyniki w nauce odbywa się na apelu podsumowującym I półrocze lub na
uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom za
najwyższe wyniki w nauce.

§5
Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w półroczu poprzedzającym okres,
w którym przyznaje się stypendium spełnił następujące wymagania:
1. uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole
2. otrzymał ocenę wzorową z zachowania
3. pierwszeństwo ma uczeń, który poza wyżej wymienionymi kryteriami:
3.1. jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim lub powiatowym,
3.2. godnie reprezentuje szkołę w środowisku biorąc udział w akademiach
okolicznościowych i innych imprezach,
3.3. prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i jest zaangażowany w działalność
pozalekcyjną.
§6
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o nie przyznaniu stypendium
za wyniki w nauce.
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:
1. rażąco naruszył obowiązki ucznia,
2. dopuścił się nieodpowiedzialnego zachowania,
3. posiada nieusprawiedliwione nieobecności,
4. pali papierosy,
5. spożywa alkohol i inne środki odurzające,
6. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.
§7
Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
§8
Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się jednorazowo w semestrze następującym po półroczu,
w którym uczeń spełnił warunki określone w §4 lub w § 5.
§9
1. Stypendium za wyniki w szkole przyznaje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
2. Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do wiadomości
rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
3. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendium są ostateczne.
4. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę
należności w formie gotówki. Stypendium odbiera uczeń w obecności rodzica lub prawnego
opiekuna.
5. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów.

§ 10
Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala dyrektor szkoły w drodze odrębnych zarządzeń,
w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel, z uwzględnieniem liczby uczniów
zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.
§ 11
Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i Rady Szkoły.
Rozdział III.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2017r.
2. Regulamin został zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej tablicy informacyjnej.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 28 marca 2017roku.
Zatwierdzam po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rady Pedagogicznej w dniu 28.03.2017r.

