Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
dla uczniów klas 7 - 8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

§ 1.
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) Stypendium za wyniki w nauce.
2) Stypendium za osiągnięcia sportowe.
§ 2.
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi nie wcześniej
niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń spełniający kryteria przyznawania
stypendium, na wniosek wychowawcy klasy skierowany do komisji stypendialnej.
3. Warunkiem przyznania uczniowi stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie
przez niego średniej ocen 5,0 lub wyższej oraz co najmniej dobrej oceny zachowania
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
4. Maksymalna wysokość stypendium za wyniki w nauce stanowi dwukrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
5. Wysokość otrzymanego stypendium może być zróżnicowana w zależności od średniej ocen
uzyskanej przez ucznia:
• 5, 0 – 5, 19 – 60% maksymalnej kwoty stypendium,
• 5, 2 – 5, 39 – 70% maksymalnej kwoty stypendium,
• 5, 4 – 5, 59 – 80% maksymalnej kwoty stypendium,
• 5, 6 – 5. 79 – 90% maksymalnej kwoty stypendium,
• 5, 8 – 6, 00 – 100% maksymalnej kwoty stypendium.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

§ 3.
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniom nie wcześniej niż
po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń spełniający kryteria
przyznawania stypendium, na wniosek wychowawcy klasy skierowany do komisji
stypendialnej.
Warunkiem przyznania uczniowi stypendium za osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez
niego wysokich wyników w indywidualnym i zespołowym współzawodnictwie sportowym na
szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrej oceny zachowania
w semestrze
poprzedzającym
semestr,
w
którym
przyznaje
się
to stypendium i dołączenie do wniosku kopii dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego
osiągnięcia sportowe.
Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać tylko ten uczeń, który został zgłoszony
przez szkołę i reprezentował ją w rywalizacji sportowej określonego szczebla.
Maksymalna wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe stanowi dwukrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
Wysokość otrzymanego stypendium może być zróżnicowana w zależności od osiągnięć
sportowych ucznia na szczeblu:

• międzyszkolnym (miejskim) – 50% maksymalnej kwoty stypendium (I – III miejsce), powiatowym
•
•
•
•

– 60% maksymalnej kwoty stypendium (I – III miejsce),
rejonowym – 70% maksymalnej kwoty stypendium (I – III miejsce),
półfinały – 80% maksymalnej kwoty stypendium (I – III miejsce),
wojewódzkim – 90% maksymalnej kwoty stypendium (I – VI miejsce),
ogólnopolskim i międzynarodowym – 100% maksymalnej kwoty stypendium (I – X miejsce).

§ 4.
1. Komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły.
2. Komisja stypendialna przekazuje zaopiniowane wnioski dyrektorowi szkoły.
§ 5.
1. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z
organem prowadzącym szkołę, w ramach środków przyznanych
2. przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
3. W jednym semestrze uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium.
4. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria zarówno do otrzymania stypendium za wyniki w
nauce, jak i za osiągnięcia sportowe, przyznaje się stypendium w najwyższej przysługującej
mu wysokości.
5. Jeżeli uczeń osiągnął średnią ocen w niższym progu kwotowym, a jest laureatem lub finalistą
konkursu przedmiotowego organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty na poziomie co najmniej wojewódzkim, może otrzymać stypendium w maksymalnej
wysokości.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.
Załączniki do niniejszego regulaminu:
1. wzór wniosku o przyznanie stypendium
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia 11stycznia2018r. „Regulamin przyznawania pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie” zachowuje moc
obowiązującą w odniesieniu do uczniów klas IV – VI.

