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.
Postanowienia ogólne.
1.1.

Program Stypendialny administrowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia „Wspieranie
Rozwoju Dziecka”.

1.2.

Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komisję Stypendialną zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu. W skład Komisji wchodzi 6 członków powołanych przez Zarząd
Stowarzyszenia.

1.3.

Siedziba Komisji Stypendialnej znajduje się w Zespole Szkół w Pustelniku przy ulicy
Szkolnej 16.

1.4.

Nadzór nad funkcjonowaniem Programu Stypendialnego sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

1.5.

Do obowiązków Zarządu należy:

1.5.1.

Wyznaczanie kierunków działania Programu.

1.5.2.

Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Stypendialnej.

1.5.3.

Nadzór i monitorowanie wyników działalności Programu Stypendialnego.

1.5.4.

Zatwierdzanie dokumentów regulujących funkcjonowanie Programu Stypendialnego.

1.6.

Komisja Stypendialna:

Komisja Stypendialna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd
Stowarzyszenia z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wysokość środków przeznaczonych na program stypendialny w każdym semestrze ustala Zarząd
Stowarzyszenia w drodze odrębnej uchwały, uwzględniając wysokość środków pozyskanych i
zgromadzonych na ten cel, oraz liczbę uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.
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 motywacji oraz
nagrody cyklicznej, za ponadprzeciętną 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.
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II. Założenia ogólne
1. Stypendium przyznawane jest semestralnie za osiągnięcia w danym roku szkolnym.
2. Maksymalną i minimalną wielkość miesięcznego świadczenia ustala raz w roku Zarząd
Stowarzyszenia uwzględniając możliwości finansowe Programu Stypendialnego
3.

Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV - VIII – 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:
a) spełnia kryteria zawarte w punktach 1 i 2, to stypendium podwyższa się o 50%.
b) spełnia kryterium zawarte w punkcie 1 oraz posiada indywidualne osiągnięcia w nauce
reprezentując szkołę: na szczeblu powiatowym miejsca I-IV, na szczeblu wojewódzkim IX lub w dyscyplinach zbiorowych, reprezentując szkołę jest wyróżniającym się
uczestnikiem drużyny zajmującej na szczeblu powiatowym miejsce I, zaś na wojewódzkim
I – III, to stypendium podwyższa się o 50%.

IV. Tryb przyznawania stypendium:
1.

Wniosek pisemny o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe rodzic
lub opiekun prawny ucznia kieruje do Zarządu Stowarzyszenia, który składa w sekretariacie
szkoły w Pustelniku.

2.

Wniosek powinien być złożony w terminie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia
podanym do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, np. tablica informacyjna w szkole.

3.

Komisja stypendialna wydaje decyzję i informuje o niej rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
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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 Komisja stypendialna w
następujących przypadkach:
a) stwierdzenia, że stypendysta pali papierosy, spożywa alkohol lub inne środki odurzające,
b) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,
c) nagannej postawy moralno – etycznej ucznia.

VI. Postanowienia końcowe
1. Stypendium wypłacane będzie przelewem na konto wskazane we wniosku o stypendium.

Pustelnik, 2020-06-28
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