REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
w KATOLICKIEJ PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. św. JANA PAWŁA II w ŚREMIE

Podstawa prawna: regulamin opracowano w oparciu o art. 90g ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197 z późn. zm.)
1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który
spełnił warunki określone w pkt 3 lub 4 za okres (semestr) poprzedzający okres (semestr),
w którym przyznaje się to stypendium.
3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę wzorową
z zachowania, uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0, oraz wykazuje aktywność na rzecz szkoły
i spełnił jeden z warunków:
a) jest laureatem konkursów powiatowych lub rejonowych,
b) jest finalistą konkursów wojewódzkich,
c) zajmuje nagrodzone miejsce w konkursie krajowym lub międzynarodowym.
4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał co najmniej
ocenę bardzo dobrą z zachowania i co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego
oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 i spełnił jeden z warunków:
a) jest laureatem zawodów sportowych na szczeblu co najmniej powiatu,
b) brał udział w finałach mistrzostw województwa,
c) osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej
oraz uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu (semestru)
nauki.
6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
7. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która zbiera i opiniuje wnioski
o przyznanie stypendium.

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej w terminie do końca lutego lub końca
sierpnia danego roku kalendarzowego, uwzględniając odpowiednie kryteria w niniejszym
regulaminie. Szkolna komisja stypendialna przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi
szkoły.
9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę w ramach środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie szkoły
przyznawanych przez organ prowadzący.
10. Ilość i wysokość stypendiów uzależniona jest od posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
11. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę
stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali
najwyższą średnią ocen.
12. W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen,
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują
uczniowie klas programowo wyższych.
13. Stypendium wypłaca się raz w semestrze, za wszystkie osiągniecia uzyskane w poprzednim
semestrze, na wskazany przez rodziców lub prawnych opiekunów rachunek bankowy.
14. Nagana Dyrektora Szkoły powoduje utratę prawa do otrzymania stypendium.
15. Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu szkoły w terminie do:
1) końca marca danego roku kalendarzowego – za pierwszy semestr,
2) końca września danego roku kalendarzowego – za drugi semestr.
16. Informacje o uczniach, którzy otrzymali stypendium podawane będą do publicznej informacji.
17. Odwołanie z uzasadnieniem od decyzji komisji w imieniu ucznia składają rodzice lub prawni
opiekunowie do organu prowadzącego w ciągu siedmiu dni od podania listy stypendystów
do wiadomości.

Śrem, dnia 21.01.2020 r.

