REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA
UCZNIÓW P S P- 1 1 W OPOLU

PRZEPIS OGÓLNY:

Ustawa z dn. 16.12. 04r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Rozdz. 8a : Pomoc materialna dla uczniów;
Art. 90c, pkt 3: Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
l) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe;
Art. 90g, pkt 1 - 1 1 .
Środki na stypendium są ujęte ogólnie (dla wszystkich szkół) w budŜecie miasta na dany rok.
Szkoła po przyznaniu uczniom stypendiów na podstawie wyników po pierwszym semestrze roku
szkolnego i po zakończeniu roku szkolnego zgłasza zapotrzebowanie na określone środki. Środki
te będą im przydzielone na jednorazową wypłatę stypendiów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o przyznanie stypendium z opinią wychowawcy klasy.
2) Potwierdzona kopia świadectwa szkolnego lub zaświadczenie z ocenami i ze średnią ocen
podpisane przez wychowawcę klasy.
3) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe uczeń moŜe ubiegać się nie wcześniej niŜ po ukończeniu pierwszego okresu ( semestru)
nauki w szkole:
a) na pierwszy semestr do 31 sierpnia,
b) na drugi semestr do zakończenia ferii zimowych.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W
NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
I.Cel i charakter stypendium:

1) Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów PSP - 11 w
Opolu o charakterze motywacyjnym.
2) Stypendium za wyniki w nauce moŜe być przyznane uczniowi, który uzyskał:
a) wysoką średnią ocen od 5,5 do 6,0 w okresie (semestrze) poprzedzającym okresf
semestr), w którym przyznaje się to stypendium,
b) a stypendium za osiągnięcia sportowe moŜe być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym.
3) Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas: l - III oraz uczniom klasy IV
szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
4) Stypendia za osiągnięcia sporfowe nie udziela się uczniom klas l - III szkoły
podstawowej.
5) Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w
okresie.
6) Wysokość stypendium będzie wynosiła 60 zł.
7) O przyznanie stypendium uczeń moŜe ubiegać się nie wcześniej niŜ po ukończeniu
pierwszego okresu nauki w szkole.

Dyrektor szkoły moŜe ustalić inną kwotę stypendium (zgodnie z art.90g,10 ) 'po
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z
organem prowadzącym szkołę. Ustalenie kwoty musi nastąpić przed przyznaniem
stypendium.
9) Średnia ocen o której mówi pkt 2a ustala komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

II.Zgłaszanie kandydatów:
1)

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa
wychowawca klasy za pośrednictwem sekretarza szkoły do komisji stypendialnej, która
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły.
2) 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 budŜecie szkoły.
3) Dyrektor Szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

Opinia pozytywna:
1) Rady Pedagogicznej
z dn. 09. 05.2006r.
2) Rady Szkoły
z dn. 19.06.2006r.
3) Samorządu Uczniowskiego z dn. 25. 05.2006r.
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