Brzeg Dolny, 30.08.2019r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYSOKIE
WYNIKI W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIOM
ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W BRZEGU DOLNYM
Podstawa prawna:
Art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
§1
Postanowienia ogólne
1. Stypendia szkolne mogą otrzymać uczniowie klas IV-VIII, którzy w roku
szkolnym poprzedzający przyznanie stypendium byli uczniami Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym.
2. Uczniowie mogą otrzymać:
a) Stypendium za wysokie wyniki w nauce
b) Stypendium za osiągnięcia sportowe
3. Dyrektor szkoły rokrocznie ustala wysokość stypendium za wysokie
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach posiadanych środków,
po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, w porozumieniu z organem
prowadzącym.
4. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.
5. Do zadań komisji stypendialnej należy:
- opiniowanie wniosków wychowawców klas i nauczycieli wychowania
fizycznego o przyznanie stypendium szkolnego
- opracowanie protokołu spotkań komisji
- przekazanie dyrektorowi szkoły zaopiniowanych wniosków.
§2
Warunki udzielania stypendium
1. Stypendia szkolne, o których jest mowa w § 1 ust.2 jest przyznawane za
okres jednego roku szkolnego i wypłacane jednorazowo w terminie do
31 sierpnia danego roku szkolnego.
2. Stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce może być przyznane
uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym okres przyznania
stypendium, uzyskał średnią ocen równą lub wyższą niż 5,2 oraz co
najmniej bardo dobrą ocenę z zachowania.

3. Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe może być przyznane
uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym okres przyznania
stypendium, spełnił poniższe warunki:
a) Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
reprezentując szkołę na szczeblu co najmniej powiatowym,
b) Uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§3
Procedura udzielania stypendium
1. Wnioski o przyznanie stypendium składają:
a) Wychowawca klasy- wniosek o stypendium za wysokie wyniki
w nauce
b) Nauczyciel wychowania fizycznego- wnioski o stypendia za
osiągnięcia sportowe.
2. W/w wnioski składane są do przewodniczącego komisji stypendialnej,
nie później niż 3 dni po terminie rocznej rady klasyfikacyjnej.
3. Komisja stypendialna weryfikuje i opiniuje wnioski oraz przekazuje
dyrektorowi szkoły protokół z posiedzenia najpóźniej do 30 czerwca.
4. Dyrektor szkoły przyznaje stypendia i ogłasza listę stypendystów
najpóźniej do 31 sierpnia.
5. Wzory wniosków stanowią załączniki do regulaminu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Stypendium przekazane jest na wskazane konto bankowe przez rodziców/
opiekunów prawnych uczniów, w formie przelewu.
2. Wysokość otrzymanego stypendium nie może przekroczyć dwukrotnej
kwoty, o której mowa w rozporządzeniu o świadczeniach rodzinnych.
3. Uczeń może otrzymać stypendium zarówno za wysokie wyniki w nauce
jak i za osiągnięcia sportowe pod warunkiem, że ich suma nie przekroczy
kwoty podanej w §4 pkt 2.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 roku.
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