Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2012
dyrektora Gimnazjum w Łobudzicach

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
w Gimnazjum im. J. Kusocińskiego
z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

Opracowano na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm),
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późń. zm.),
3. Statutu Gimnazjum w Łobudzicach.

§1
1. Celem przyznania stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, uzyskujących
jak najwyższe wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszegowykorzystywania
swoich zdolności.
§2
Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za:
1. wyniki w nauce,
2. osiągniecia sportowe.
§3
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi nie
wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki.
§4

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowekieruje
wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje wniosek wraz ze swoją
opinią dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły wydaje stosowną decyzję, której jeden egzemplarz
przekazuje się do Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miejskiego w Zelowie celem
sporządzenia listy płac będącej podstawą do wypłaty świadczenia.
2. Wniosek powinien być złożony komisji stypendialnej w nie później niż na tydzień
od dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej śródroczne lub rocznewyniki nauczania.
§5
1. Odczytanie listy uczniów, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce i osiągniecia
sportowe odbywa się podczas uroczystej akademii podsumowującej I półrocze lub na zakończenie
roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
2.Odbiór stypendium ma miejsce w sekretariacie gimnazjum po zakończeniu uroczystej akademii
podsumowującej I półrocze lub po zakończeniu akademii z okazji zakończenie roku szkolnego.
3. Odbioru stypendium dokonuje osobiście uczeń, któremu stypendium zostało przyznane, jego
rodzic lub jego opiekun prawny, kwitując pobraną kwotę na wcześniej sporządzonej przez komisję
stypendialną liście oraz liście płac sporządzonej prze Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Urzędu Miejskiego w Zelowie – własnoręcznym podpisem z datą odbioru.
§6
1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń gimnazjum, który spełnia następujące
wymagania:
a. osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce;
b. uzyskał średnią ocen nie niższa niż 5,0;
c. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń gimnazjum, który osiągnął:
a. średnią ocen nie niższa niż 4, 75;
b. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
c. jego osiągniecia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wskazują na szczególne
zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów.
§7
1. Stypendium za osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą
lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania,
a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił jeden
z warunków:

a. uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu conajmniej
powiatowym,
b. brał udział w finałach mistrzostw województwa współzawodnictwa organizowanego
przez Szkolny Związek Sportowy,
c. osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
§8
1. Dopuszcza się możliwość wielokrotności korzystania ze stypendium przez jednego ucznia.
§9
1. W przypadku ograniczonych możliwości finansowych a większą liczbą uprawnionych
do stypendium – decydującym kryterium może stać się sytuacja materialna rodziny ucznia,
wcześniejsze korzystanie z tej formy świadczenia, inne szczególne względy.
§ 10
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:
1. pali papierosy,
2. spożywa alkohol i inne środki odurzające,
3. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.
§ 11
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe nie może przekroczyć
dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych.

§ 12
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe wypłaca się jednorazowo w półroczu
następującym po półroczu, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 4lub w § 5.
Za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe w II półroczu ostatniego roku nauki, stypendium
wypłacane jest uczniowi na zakończenie pobierania nauki w gimnazjum (po zakończonej uroczystej
akademii szkolnej).
§ 13
Stypendium za wyniki w szkole lub osiągniecia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.
§ 14

Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala dyrektor gimnazjum w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na tencel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem
liczby uczniów zakwalifikowanych dootrzymania stypendium.
§ 15
1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia
sportowe powołuje się komisje stypendialna w składzie:
przewodniczący: pedagog szkolny,
członkowie: opiekun Samorządu Szkolnego i nauczyciel wybrany do komisji
przez radę pedagogiczną.
2. Podczas opiniowania wniosków komisja ma obowiązek kierowania się zasadami: bezstronności,
sprawiedliwości, rzetelności i uczciwości.
2. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego. Jest on również dostępny
w sekretariacie szkoły.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 r.

