Regulamin Przyznawania Stypendium
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku

Preambuła
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Stypendialnego
Stowarzyszenia „Wspieranie Rozwoju Dziecka” w Pustelniku, tryb i zasady analizowania
wniosków oraz sposób wypłacania przyznanych środków finansowych.
I. Cel przyznawania stypendiów i ich charakter
1. O stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mają prawo ubiegać się
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku
2. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów stanowią formę
nagrody cyklicznej, za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania
swoich zdolności.
3. Stypendia są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą się
poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi.
4. Stypendia mają na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień
i zainteresowań w dziedzinie nauki i sportu.
II. Założenia ogólne
1. Stypendium przyznawane jest semestralnie za osiągnięcia w danym roku
szkolnym.
2. Wysokość stypendium w każdym semestrze ustala Zarząd Stowarzyszenia
w drodze odrębnej uchwały, w ramach środków pozyskanych na ten cel,
z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.
3. Stypendium może otrzymać:
a) uczeń klasy IV - VIII – na zakończenie I i II semestru,
b) uczeń klasy II i III gimnazjum - na zakończenie I i II semestru.
III. Zasady przyznawania stypendiów
1. Uczeń ubiegający się o stypendium naukowe musi spełnić następujące kryteria:
a) osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
b) na zakończenie semestru w danym roku szkolnym uzyskał z zajęć
edukacyjnych średnią z ocen powyżej 4,50
c) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2. Uczeń ubiegający się o stypendium sportowe musi spełniać następujące kryteria:

a) osiągnął celującą lub bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego,
b) na zakończenie semestru w danym roku szkolnym uzyskał z zajęć
edukacyjnych średnią z ocen powyżej 3,50
c) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
d) posiada indywidualne osiągnięcia w sporcie reprezentując szkołę:
na szczeblu powiatowym miejsca I-IV, na szczeblu wojewódzkim I-X
lub w sportowych dyscyplinach zbiorowych, reprezentując szkołę
jest wyróżniającym się zawodnikiem drużyny zajmującej na szczeblu
powiatowym miejsce I, zaś na wojewódzkim I – III
3. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria zawarte w punktach 1 i 2,
to stypendium podwyższa się o 50%.
IV. Tryb przyznawania stypendium
1. Wniosek pisemny o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe kieruje rodzic/opiekun prawny ucznia do Zarządu Stowarzyszenia
2. Wniosek powinien być złożony w przeciągu jednego tygodnia od posiedzenia
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Pustelniku zatwierdzającej
semestralne lub końcoworoczne wyniki nauczania.
3. Prezes Stowarzyszenia powołuje trzyosobową komisję stypendialną.
4. Komisja stypendialna przekazuje Prezesowi Stowarzyszenia zaopiniowany
wniosek.
5. Prezes wraz z Zarządem wydaje decyzję i informuje o niej rodziców/opiekunów
prawnych ucznia.
6. Wręczenie stypendium odbywa się podczas uroczystej akademii
podsumowującej I semestr lub na zakończenie roku szkolnego w obecności
uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
V. Tryb cofnięcia przyznanego stypendium
1. Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
w następujących przypadkach:
a) stypendysta pali papierosy, spożywa alkohol i inne środki odurzające,
b) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,
c) nagannej postawy moralno – etycznej ucznia.
VI. Postanowienia końcowe
1. Stypendium wypłacane będzie do rąk rodzica/opiekuna prawnego ucznia
lub przekazane przelewem na wskazane przez nich konto.

