REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W JAROCINIE

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 90 g.( (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 z póź. zmianami).
2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 – art. 6 ust. 2 pkt. 2. (Dz.U. z 2006 nr 139 poz.
992 z póź. zmianami).
3. Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
dla uczniów szkół Powiatu Jarocińskiego z dnia 15.05.2017r.

§1
Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za :
1. wyniki w nauce,
2. osiągnięcia sportowe.
§2

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał, co najmniej
dobrą ocenę z zachowania oraz co najmniej średnią ocen 4,75 w wyniku klasyfikacji
śródrocznej lub w wyniku klasyfikacji rocznej. Minimalną średnią ocen uprawniającą ucznia
do otrzymania stypendium za wyniki w nauce ustala dwa razy w roku komisja stypendialna
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
§3

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał,
co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz co najmniej 6 punktów za wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym co najmniej na szczeblu międzyszkolnym.
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§4
Za wysokie osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymują punkty zgodnie z poniższą tabelą.
powiat

rejon/półfinał
wojewódzki

finał
wojewódzki

medal w finale
wojewódzkim

suma
punktów

Piłka ręczna
Piłka koszykowa
Piłka siatkowa
Piłka nożna
Halowa piłka nożna
Unihokej
Sztafetowe biegi przełaj.
Drużynowe biegi przełaj
Pływanie
Lekkoatletyka
Plażowa piłka siatkowa
Streetball
Badminton
Tenis stołowy
Aerobic
Biegi na orientacje
Szachy
SUMA
…………

1.
2.
3.
4.

Za udział w Mistrzostwach Powiatu 2 pkt.
Za udział w Mistrzostwach Rejonu lub Półfinale Wojewódzkim 4 pkt.
Za udział w Finale Wojewódzkim 8 pkt.
Za zdobycie medalu w Finale Wojewódzkim 8 pkt.

§5

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać
się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
§6

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe będzie przyznawane dwa razy
w roku szkolnym (październik i marzec).
§7

Wniosek powinien być złożony do komisji stypendialnej w terminie podanym przez komisję
stypendialną. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§8

2

Wniosek powinien zawierać dane osobowe ucznia, średnią ocen, ocenę zachowania
oraz opis jego osiągnięć w danym okresie/semestrze (załączniki 1 i 2).
§9

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz
ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

§ 10

O złożenie wniosku do komisji stypendialnej przez wychowawcę może wnioskować uczeń,
rodzic (prawny opiekun) ucznia lub nauczyciel wychowania fizycznego, pod opieką którego
uczeń uzyskał wysokie osiągnięcia sportowe.
§ 11

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły
po wyliczeniu średniej ocen zawierającej śródroczne lub roczne wyniki nauczania oraz po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
§ 12

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć
dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach
rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku.
Stypendium za wyniki w nauce nie może być niższe niż 50% w/w kwoty.
Ogólna kwota przeznaczona z budżetu szkoły na stypendia sportowe nie może przekraczać
40% kwoty środków przyznanych przez organ prowadzący na stypendium naukowe i za
osiągnięcia sportowe łącznie.
Wysokość stypendium naukowego lub za osiągnięcia sportowe będzie zróżnicowana
oraz zależna od osiągnięć uczniów i liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków.
§ 13

Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną spośród członków Rady
Pedagogicznej, która opracowuje „Wewnętrzny Regulamin szkoły przyznawania stypendium
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motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe” udzielania stypendium oraz
kompletuje dokumentację uzasadniającą przyznanie stypendium.
§ 14

„Wewnętrzny Regulamin szkoły przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe” komisja stypendialna przedstawia Radzie Pedagogicznej,
która go zatwierdza.
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