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              REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE  

Podstawa prawna: Na podstawie art. 39 ust 1 Ustawy o systemie oświaty w związku z art. 90 c ust. 3, pkt.1 oraz art. 90 g Ustawy o systemie 
oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) postanawia się:  
 § 1.  Postanowienia ogólne   1.  Szkoła udziela stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.  2.  O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się      nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w klasie IV szkoły podstawowej,      z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust.5.  3.  Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.  4.  Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.  5. Stypendium nie otrzymuje uczeń klasy programowo najwyższej tj. klasy VI szkoły podstawowej,     na koniec nauki w szkole tj. za drugi okres klasy VI.   6.  W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia      sportowe dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną w składzie:  a) wicedyrektor szkoły - przewodniczący komisji; b) pedagog szkolny - członek; c) opiekun Samorządu Uczniowskiego  - członek; d) nauczyciel uczący w klasach IV – VI  - członek.  7. Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego     ustala średnią ocen uprawniającą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia     sportowe.   8. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski  w terminie do 28 lutego i do 30 czerwca każdego     roku.   
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                                                                 § 2.                                    Warunki udzielania stypendium                                             1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen 5,5     oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym     przyznaje się to stypendium.  2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie     wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim: - indywidualnie od 1 do 6 miejsca; - za konkurencje zespołowe od 1 do 3 miejsca      oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres,       w którym przyznaje się to stypendium.  § 3.  Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca     klasy składa do Komisji Stypendialnej (załącznik nr 1).  2. Komisja Stypendialna przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.  3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po     zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ     prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. . § 4.  Postanowienia końcowe  1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie.  2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej      i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  3. 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 r. o świadczeniach rodzinnych.  
Regulamin zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą nr 19/2014/2015 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  23 czerwca 2015 r.                                                                                                      
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                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1                                                                             Rogoźno, dnia ....................................... r.   ……………….............................             (imię i nazwisko) wychowawca klasy ............... Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie                                                      Do                                                                                      Komisji Stypendialnej                                                                                               w Szkole Podstawowej nr 3                                                                                                        im. Powstańców Wielkopolskich                                                                     w Rogoźnie   WNIOSEK o przyznanie stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*  Na podstawie art. 90 g ust. 8 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
 
wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* dla ucznia:  Imię i nazwisko:  
Klasa : 
PESEL (jeżeli uczeń posiada) 
Data i miejsce urodzenia:  
Adres zamieszkania: 
ulica:                                                                           nr domu:                          nr mieszkania: 
kod pocztowy:                                                            miejscowość: 
W okresie        ………………………………..……………..…………………………        uczeń  uzyskał: 
                                           (wskazać okres uprawniający do stypendium) 
następującą średnią za wyniki w nauce / wyniki we współzawodnictwie sportowym* : 
………………………………....……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
oraz ………………………………………….  ocenę z zachowania. 
 __________________________ * niepotrzebne skreślić 
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                                    UZASADNIENIE WNIOSKU: 
      ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………                                                                                                         ………………………………...................                                                                                                            (czytelny podpis wychowawcy klasy)                                                                               
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                                                                              Rogoźno, dnia ....................................... r.      DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ   Komisja w składzie:   1. …................................................................................ - przewodnicząca  2. …................................................................................. -członek  3. …................................................................................. -członek  4……………………………………………………….. -członek   po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ………………………………………………………… 

                                                     opiniuje pozytywnie / negatywnie* 
wniosek o stypendium za wyniki w nauce / za osiągnięcia sportowe*  
 
dla ucznia klasy ……………………   
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                               (imię i nazwisko ucznia)  
 Podpisy komisji:   1. ……………………………………...  2. ……………………………………...  3. ……………………………………...  4. ……………………………………..    __________________________ * niepotrzebne skreślić  


