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Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLV l l l/209/1 8
Rady Gminy Markawa

z dnia 8 czarwca 2018 r,

REGuLAM| N PRZYZNAWANIA §TVPEHD|LJM
ZA WYNlKl W NAUGE l oslĄGNlĘclA §PoRToWE DLA UczNtoW §zKoŁ

PoDsTAWoWYcl-| Z TERENU GM|NY MARKoWA

RozDZlAŁ l
Postanowienia ogólne

§{.
1, Regulamin określa:

a} formy stypendium motywacyjnego,
b) sposób ustalania wysokości stypendium,
c) tryb i sposób ptzyznawania stypendium za wyniki w nau§e araz za osiągnięcia

spońowe,
d) tryb wypłacania stypendium.

2. SzkoĘ podstawowe w gminie Markowa mogą udzielać świadczeń pomocy
finansowej o charakterze mot}łruacyjnym, którymi są:
a} stypendium za wynikiw nauce,
b) stypendium za osiągnięcia sportowe

na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
3. O przyznanie stypendium za wynikiw nauce uczeń może ubiegać się nie wcześniej

niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki począw§zy od klasy lV.

4. a przyznanie stypendium za osiągnięcia spońowe może ubiegać się uczeń po
ukończeniu lll klasy szkoły podstawowej,

5. Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia spońowe jest pzyznawane
niezależnie od innych otrzymywanych form pomocy finansowej,

RozDzlAŁ ll
§posób ustalania wysokości iforma stypendium szkolnego

§2.
1. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzaleznia się od

wysokości przyznanych w budzecie środków finansowych.
2. Wysokość stypendium nie moźe przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność ltwoty,

o któĘ mowa w ań. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r, (t. j. Dz. U,
z2a17 r, poz. 1952zpóżn, zm,) o świadczeniach rodzinnych.

3. Kwota stypendium moze być zrażnicowana w zależności od uzyskanych osiągnięć
edukacyjnych i spońowych uczniów.



4. §typendium za wynikiw nauce może byćprzyznane uczniowi, który uzyskałwysoką
średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w semestrze
poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

5, §typendium za osiągnięcia spońowe moźe być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachawania w semestrze
poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

§3.
1, Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania stypendiurn:

1) Stypendium za wynikiw nauce może być przyznane uczniowi, który:
a) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkourych przedmiotów

nauczania,
b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zzachawanla,
c) spełnia co najmniejjedno z poniższych kryteriów:

- jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu
ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym,

- godnie reprezentuje szkołę w środowisku biorąc czynny udział
w akademiach okolicznościowych i innych imprezach,

- jest zaangażowa ny w działalność pozalekcyj ną/pozaszkolną.
2) Stypendium za osiągnięcia spońowe przyznaje się uczniowi, który:

a) osiąga szczególne wynikiw uprawianej dziedzinie spońu, a w szczególności:
- zalął l miejsce w zawodach spońowych na poziomie co najmniej

międzyszkolnym,
- zajął l, ll albo lll miejsce w zawodach na szczeblu ogólnopolskim,

wojewodzkim, powiatowym,
b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego,
c) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2. Uczniowi, który jednocześnie spełnia warunkiby otrzymywać stypendium za wyniki
w nauce oraz stypendium za osiągnięcia spońowe może byćprzyznane tylko jedno
stypendium.

3. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium
przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, Rada Gminy
zabezpieczy brakujące środki finansowe w budżecie.

RozDZlAŁ lll
Tryb i sposób pnzyznawania stypendium

§4,
1, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję §typendialnQ, w skład kórej wchodzą:

- opiekun Samoządu Uczniowskiego,
- nauczyciel (nie pełniący funkcji wychowawcy),
- pedagog szkolny.
Spośród lvqvżei wymien ionych osób dyrektor Wznaczajej przewodniczącego.

2. Do zadań Szkolnej Komisji §typendialnej nalezy:
a) przyjmowanie wnioskówwychowawców klas oprzyznanie stypendium za wyniki

w nauce iza osiągnięcia spońowe,



b) sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,
c) zaopiniowanie wńru wniosków i wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej

kategorii stypendium,
d) rozpatrywanie osiągnięć w nauce lub w sporcie, pzedstawionych we wniosku,

celem wyboru uczniów o najwyższych osiągnięciach,
e) przekazanie zaopin iowanych wn iosków dyrektorowi szkoły,
f) odbywanie posiedzeń w terminach uzgodnionych z dyrektorem, z których

sporządza się protokół podpisywany czytelnle przez wszystkich członków
Komisji.

§5.
1. Wnioski a pwznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia spońowe

składają wychowawcy klas do §zkolnej Komisji Stypendialnej. Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Ustala się następujące terminy składania wniosków:
a) za l semestr do końca lutego,

b) za ll semestr do końca września.
3. Szkolna Komisja Stypendialna opiniuje wnioski wychowawców i przedkłada je

dyrektorowi szkoły.
4, Wysokość stypendium ustala i przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii

Komisji Stypendialnej i Rady Pedagoglcznej, w ramach środków przyznanych na
ten cel w budżecie szkoły.

5, Dyrektor może odmówić przyznania stypendium, jeżeli:

a) wniosek nie spełnia wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się
o stypendium,

b} zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium okreśłonej
kategorii.

6. Pisemną decyzję dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do
wiadomości rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

7. Przyznane stypendium, pzed jego wypłaceniem może być cofnięte przez dyrektora
szkoły w pzypadku nagannego zachowania ucznia.

8. W sytuacji określonej w ust; 7 dyrektor szkoły w porozumieniu ze Szkolną Komisją
§typendialną dokonuje ponownej analizy dokumentacji i podejmuje ostateczną
decyzję, od któĘ nie pzysługuje prawo wniesienia odwołania,

9, Decyzje dyrektora szkoły w §prawach stypendiów są ostateczne.

RozDzlAŁ lv
Tryb wypłacania stypendium

§6.
1. Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia spońowe przyznaje się raz

w semestze za okres 5 miesięcy.

2. Wypłata stypendium odbywa się w dwóch ratach w terminie nie dłuższym niź 1
miesiąc od daty sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji w sprawie
pzyznania stypendium.



3. Stypendium wypłacane jest gotówką lub przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez rodziców {opiekunów prawnych) ucznia, któremu przyznano
stypendium.

RozDzlAŁ V
postanowienia końcowe

§7.
1. Regulamin wchodziw zycie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
2. Regulamin zostaje podany do ogólnejwiadomości na szkolnej stronie internetowej.
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