Regulamin
przyznawania stypendium
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom
Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim
1. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia w sporcie
został przyjęty przez Radę Pedagogiczną po uprzednich konsultacjach z Organem
Prowadzącym oraz Samorządem Uczniowskim i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia
1 września 2017 roku
2. Regulamin jest skierowany do uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
I. Przepisy ogólne
1. wprowadzające
1) Stypendium mogą otrzymywać uczniowie za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
Są to stypendia motywujące uczniów zdolnych do systematycznej i efektywnej pracy
oraz pomagające w rozwoju ich predyspozycji i zainteresowań.
2) Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy
IV po ukończeniu I semestru nauki.
3) Stypendium za osiągnięcia sportowe jest przyznawane uczniom klas IV-VIII (klasy IV
po II semestrze nauki) za wybitne osiągnięcia sportowe z wyłączeniem uczniów
klas I-III.
4) Stypendium jest przyznawane dwa razy w roku po ukończeniu I i II semestru nauki.
5) Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną, której zadaniem jest:
 ustalenie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego,
średniej ocen uprawniającej do ubiegania się o przyznanie stypendium,
 przyjmowanie i opiniowanie wniosków wychowawcy oraz nauczycieli wychowania
fizycznego o przyznanie stypendium.
2. podstawa prawna
Podstawą prawną opracowania regulaminu jest art. 90g ust.7 w zw. z ust 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1943
z późn. zm.)
3. słownik pojęć występujących w regulaminie
 Stypendium - należy przez to rozumieć pomoc materialną o charakterze
motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów klas IVVIII.
 Rodzice/opiekunowie prawni - osoby odpowiedzialne za byt i rozwój dziecka na
podstawie orzeczenia sądowego nadającego im prawa rodzicielskie.
 Średnia ocen - średnia ocen wyliczona ze wszystkich przedmiotów nauczania
objętych programem szkoły podstawowej uzyskana przez ucznia w klasyfikacji
śródrocznej lub rocznej.
 Szkoła - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim.
II. Kryteria wymagań stypendiów motywacyjnych
1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który spełnia wszystkie
warunki:
 Uzyskał bardzo wysoką średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium,
w wysokości określonej przez Szkolną Komisję Stypendialną. (średnią ocen, która
ma wpływ na otrzymanie stypendium, ustala Komisja Stypendialna po zasięgnięciu

opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, może ona być inna na
koniec I i II semestru w danym roku szkolnym).
 Otrzymał co najmniej wzorową lub ocenę bardzo dobrą z zachowania.
 Udziela się aktywnie w życiu klasy, szkoły i społeczności lokalnej.
 Bierze udział w olimpiadach przedmiotowych i różnorodnych konkursach, uzyskując
co najmniej III miejsce w konkursach powiatowych i na wyższym szczeblu lub
wyróżnienie co najmniej na szczeblu powiatowym. W konkursach tych uczestniczy
pod opieką nauczycieli z naszej szkoły.
 Reprezentuje szkołę na zewnątrz i promuje ją w środowisku lokalnym.
 Do stypendium nie wlicza się osiągnięć ucznia uzyskanych w ramach
reprezentowania innych placówek oświatowych oraz pozaszkolnych organizacji
i klubów.
2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który spełnia
wszystkie warunki:
 Uzyskał dobre wyniki w nauce z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium,
w wysokości określonej przez Szkolną Komisję Stypendialną.
 Otrzymał ocenę co najmniej dobrą z zachowania i przestrzega zasad tzw. fair-play.
 Uzyskał wysokie osiągnięcia w danej dyscyplinie sportowej co najmniej na poziomie
regionalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.
 Reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych organizowanych przez
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i promuje ją w środowisku lokalnym.
Do stypendium nie wlicza się osiągnięć ucznia uzyskanych w ramach reprezentowania innych
placówek oświatowych oraz pozaszkolnych organizacji i klubów.
III. Tryb przyznawanie stypendium
1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną, która zbiera się dwa razy
w roku.
2. Szkolna Komisja Stypendialna opracowuje wzór wniosku dla uczniów ubiegających się
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Wzór wniosku
stanowi załącznik do regulaminu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca ucznia
na podstawie wyników klasyfikacji oraz na podstawie otrzymanych informacji
od nauczycieli poszczególnych przedmiotów o osiągniętych sukcesach dziecka,
wpisując bardzo szczegółowo osiągnięcia ucznia, średnią ocen i ocenę z zachowania
oraz przykłady aktywności ucznia na terenie klasy i szkoły. Za osiągnięcia sportowe
wniosek może składać nauczyciel wychowania fizycznego.
4. Wnioski powinny być składane do Szkolnej Komisji Stypendialnej przez 2 dni po
klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na zakończenie I i II semestru nauki.
5. Komisja Stypendialna przekazuje opracowane wnioski wraz ze swoją opinią
do Dyrektora Szkoły na trzy dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
na zakończenie I i II semestru nauki.
6. Na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącym I i II semestr nauki wnioski
są zatwierdzane przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną w ramach środków
finansowych przyznanych na ten cel z budżetu szkoły przez organ prowadzący.
7. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty ustalonej w art. 9 g ust. 10 Ustawy
o systemie oświaty.
8. Jeżeli uczeń spełnia jednocześnie warunki uzyskania stypendium za wyniki w nauce
oraz stypendium za osiągnięcia sportowe, ma prawo do przyznania dwóch stypendiów.

9. Listy gratulacyjne informujące o przyznanych uczniom stypendiach za pracę
w I semestrze roku szkolnego wręcza dyrektor szkoły podczas apelu podsumowującego
pracę półroczną.
10. Informację o stypendium przyznanym za II semestr roku szkolnego oraz terminie jego
odbioru przekazuje telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny wychowawca
nagrodzonego ucznia po plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej
11. Rodzic lub prawny opiekun, w wyznaczonym prze Dyrektora Szkoły terminie,
z dokumentem potwierdzającym tożsamość, odbiera z kasy szkoły przyznane
stypendium.(a za II semestr jeszcze dodatkowo list gratulacyjny).
IV Tryb wstrzymania lub cofnięcia stypendium
1. Stypendium motywacyjne może być cofnięte uczniowi z powodu nieodpowiedniego
zachowania narażającego na szwank dobre imię szkoły oraz jeśli ocena z zachowania
ucznia została zmieniona na niższą niż przewidziana w niniejszym regulaminie.
W takim przypadku zbiera się Szkolna Komisja Stypendialna, która opracowuje
wnioski do Dyrektora Szkoły o cofnięciu przyznanego stypendium.
2. Stypendium motywacyjne może być cofnięte jeśli zostaną wykryte błędy w pracy
Komisji Stypendialnej oraz wystąpi niezgodność przyznania stypendium
z Regulaminem przyznawania stypendium.
3. Stypendium motywacyjne może być cofnięte, jeśli wnioskodawca we wniosku umieścił
nieprawdziwe informacje o osiągnięciach ucznia.
4. Ostateczną decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje Dyrektor Szkoły.
V. Postanowienia końcowe
Powyższy Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
obowiązuje w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
od 1 września 2017 roku, aż do odwołania.
Regulamin opracowała Szkolna Komisja Stypendialna w składzie:
Iwona Kokoszka - wicedyrektor
Danuta Woźnica - nauczyciel jęz. angielskiego
Ewa Miłkowska - nauczyciel przyrody
Adam Zwierz - nauczyciel wychowania fizycznego

