Regulamin
przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

(podstawa prawna: art. 90 g Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty za zmianami;
Dz. U. z 2016r.,poz. 1943 ze zm.).
§ 1.
1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium motywacyjne za:
a) wyniki w nauce,
b) osiągnięcia sportowe.
§ 2.
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel
w budżecie szkoły.
2. Stypendium

może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu

pierwszego półrocza nauki w danym typie szkoły.
§ 3.
1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce nie pozbawia ucznia prawa do uzyskania
stypendium za osiągnięcia sportowe.
§ 4.
1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń:
a) gimnazjum

i

liceum

ogólnokształcącego,

który

w

wyniku

klasyfikacji

poprzedzającej przyznanie stypendium osiągnął:
•

średnią ocen za wszystkich obowiązkowych zajęć 5,0 (bez przybliżenia) lub
wyższą
oraz

•

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
1

b) uczeń branżowej szkoły I stopnia i dotychczasowej

zasadniczej szkoły

zawodowej, który w wyniku klasyfikacji poprzedzającej przyznanie stypendium
osiągnął:
•

średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć 4,5 (bez przybliżenia) lub
wyższą
oraz

•

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2. Średnią ocen, o której mowa w ust.1, ustala Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
3. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełniając
warunki określone w pkt. 1a i 1b dodatkowo:
•

reprezentowali

szkołę

w

olimpiadach,

konkursach

przedmiotowych,

przeglądach artystycznych, zawodach sportowych itp.
•

godnie reprezentowali szkołę w środowisku lokalnym lub brali udział
w wolontariacie.
§ 5.

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawana uczniowi, który osiąga
indywidualne szczególne wyniki w uprawianej dziedzinie sportu, a w szczególności:
a) został powołany do kadry kraju lub województwa,
b) poprawił ustanowione rekordy szkoły, powiatu, województwa lub kraju w swojej
kategorii wiekowej,
c) reprezentuje szkołę w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej
województwa.
2. Osiąga dobre wyniki w nauce (średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć
powinna wynosić co najmniej 3,5,bez przybliżenia).
3. Otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania.
4. Stypendium nie przyznaje się uczniom, którzy otrzymali stypendium Marszałka
Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia sportowe z okresu, który obejmuje
stypendium Dyrektora Szkoły.
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§ 6.
1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu
wypłaty stypendium, jeżeli uczeń- stypendysta:
a) osiąga słabe wyniki w nauce lub sporcie w bieżącym półroczu,
b) rażąco narusza Statut szkoły,
c) otrzymał karę wymierzoną przez Dyrektora Szkoły,
d) ma nieusprawiedliwione nieobecności na treningach lub zawodach.
§ 7.
1. O przyznaniu stypendium Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia ucznia i jego
rodziców/ prawnych opiekunów.
§ 8.
1. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną w składzie:
a) v-ce Dyrektor Szkoły – przewodniczący
b) opiekun Samorządu Uczniowskiego – sekretarz
c) czterech nauczycieli – wychowawców (po jednym w każdym typie szkoły),
wybranych przez Radę Pedagogiczną – członkowie Komisji.
załącznik nr 1
§ 9.
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej.
2. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa
wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej w terminach:
a) w ciągu trzech tygodni od zakończenia I półrocza (za I półrocze ),
b) w ciągu trzech tygodni nowego roku szkolnego (za II półrocze).
załącznik nr 2
3

3. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je Dyrektorowi Szkoły w przeciągu dwóch
tygodni od terminu składania wniosków przez wychowawców.
załącznik nr 3
4. Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.
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