Regulamin przyznawania stypendiów
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach
Podstawa prawna: art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz.
2198 z późn. zm.)

§1
Postanowienia ogólne:
1. Stypendium jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz
co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to
stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co
najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to
stypendium.
3. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych oraz w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę.
4. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną oraz wyznacza przewodniczącego.
5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w półroczu.
6. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniom
klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
7. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.
§2
Warunki udzielania stypendium.
Kryteria wewnątrzszkolne
1. Stypendium naukowe może być przyznane uczniowi, który:
•

Osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75 w liceum ogólnokształcącym

•

Osiągnął średnią ocen co najmniej 5,00 w gimnazjum i szkole podstawowej

•

Uzyskał ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą

•

Uzyskał tytuł laureata lub finalisty w gimnazjum lub szkole podstawowej, konkursu
przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty przy średniej ocen
powyżej 4,75.
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•

Uzyskał tytuł laureata lub finalisty w liceum, w olimpiadzie przedmiotowej przy średniej ocen
powyżej 4,50.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej
i gimnazjum, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej
dobrą ocenę z zachowania, a z zajęć będących przedmiotem egzaminu gimnazjalnego oraz
sprawdzianu ośmioklasisty nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił jeden
z warunków:
•

indywidualnie lub z zespołem uzyskał co najmniej pierwsze miejsce w zawodach rejonowych
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy;

•

indywidualnie lub z zespołem uzyskał co najmniej trzecie miejsce w zawodach rangi
wojewódzkiej objętych oficjalnym kalendarzem związku sportowego.

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi liceum, który otrzymał ocenę
celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a z
pozostałych przedmiotów otrzymał oceny pozytywne i spełnił jeden z warunków:
•

indywidualnie lub z zespołem uzyskał co najmniej pierwsze miejsce w zawodach rejonowych
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy;

•

indywidualnie lub z zespołem uzyskał co najmniej trzecie miejsce w zawodach rangi
wojewódzkiej objętych oficjalnym kalendarzem związku sportowego.

4. Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, w przypadku gdy sprawia problemy wychowawcze i ma
w dzienniku odnotowane więcej, niż 3 uwagi.
§3
Postanowienia końcowe
1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa wychowawca
klasy do Szkolnej Komisji Stypendialnej w terminie 3 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej
poświęconej klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.
2. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje dyrektorowi szkoły.
3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, w ramach środków
przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.
4. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
podawane będą do publicznej wiadomości.
5. W przypadkach szczególnych, których regulamin nie przewiduje, decyzję podejmuje Dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2

Puławy, 17.01.2018 r.
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