Zarządzenie wewnętrzne nr 6/ 2009
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu
z dnia 15 września 2009 r.
w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam:
§ 1.
1. Ustalam regulamin przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki
w nauce oraz osiągnięcia sportowe, w Szkole Podstawowej nr 11w Oświęcimiu zwany
dalej „regulaminem”.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11
w Oświęcimiu,
2) uczniu – należy rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu,
3) stypendium – należy rozumieć stypendium za wyniki w nauce oraz za
osiągnięcia sportowe.
§ 2.
1. Stypendium ma na celu wspieranie i motywowanie ucznia do osiągania wysokich
wyników w nauce oraz sporcie.
2. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej.
3. Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VI oraz uczniom klas IV po
zakończeniu I okresu.
§ 3.
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który za I okres lub za
rok szkolny uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.
2. W przypadku kandydatów o tej samej średniej ocen i tej samej ocenie zachowania
przy przyznaniu stypendium uwzględnia się kryteria dodatkowe:
1) średnią ocen z przedmiotów wiodących, za które przyjmuje się: język polski,
język obcy, historię, matematykę, przyrodę,
2) bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania,
3) sukcesy odnoszone przez ucznia w konkursach na szczeblu co najmniej
rejonowym/powiatowym,
4) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły lub społeczności lokalnej (m.in.
pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim, wolontariat, systematyczny
udział w zajęciach kół zainteresowań w szkole lub poza nią, reprezentacja
szkoły w konkursach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym),
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który w danym
okresie zajął miejsce, kwalifikujące do zawodów na szczeblu powiatowym,

co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz uzyskał średnią ocen z przedmiotów co
najmniej 4,0.
3a. Przez współzawodnictwo sportowe, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć
rozgrywki wynikające z Kalendarza Imprez Szkolnego Związku Sportowego oraz
mecze ( turnieje ) w ramach realizacji programu sportowego w klasach hokejowych.
4. W przypadku dużej liczby kandydatów przy przyznaniu stypendium za osiągnięcia
sportowe uwzględnia się kryteria dodatkowe:
1) sukcesy odniesione przez ucznia w zawodach sportowych na szczeblu co
najmniej rejonowym/powiatowym,
2) bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania,
3) godną reprezentację szkoły podczas zawodów sportowych,
4) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły lub społeczności lokalnej( m.in.
pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim, wolontariat, systematyczny
udział w zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę lub kluby
sportowe oraz w lekcjach wychowania fizycznego ),
5) czynne włączanie się w organizację imprez sportowych na terenie szkoły,
6) zaangażowanie zawodników w rozgrywkach, meczach i turniejach.
§ 4.
Stypendia można przyznać raz w okresie.
§ 5.
1. Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca ucznia, do Komisji
Stypendialnej powołanej przez Dyrektora, w terminie 2 dni po posiedzenia Rady
Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium:
1) za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
2) za osiągnięcia sportowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Za formalną i merytoryczną treść wniosku oraz terminowość jego złożenia odpowiada
wychowawca ucznia – kandydata do stypendium.
§ 6.
1. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej przewodniczący.
2. Na posiedzeniu komisji przewodniczący przedstawia kandydatów na stypendystów na
podstawie zgłoszonych wniosków.
3. Komisja Stypendialna:
1) ustala średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium za wyniki w
nauce oraz zasady punktacji innych osiągnięć ucznia w nauce i sporcie,
2) rozpatruje oraz weryfikuje wnioski pod względem formalnym
i merytorycznym,
3) ma prawo odrzucić wniosek ze względów formalnych,
4) ma dostęp do dokumentów potwierdzających wskazane w nim osiągnięcia,
5) ocenia wnioski merytorycznie poprzez przyznanie odpowiedniej ilości
punktów zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 3,
6) sporządza listę rankingową uczniów – kandydatów na stypendystów, odrębnie
za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
7) przekazuje dyrektorowi uzupełnione wnioski o przyznanie stypendium oraz
protokół z posiedzenia niezwłocznie po jego zakończeniu,

8)

sporządza protokoły ze swoich posiedzeń, które w przeciągu dwóch tygodni
przewodniczący Komisji składa w sekretariacie szkoły.
4. Opinie Komisji są prawomocne w przypadku quorum stanowiącego 2/3 jej składu.
§ 7.
Dyrektor ustala wysokość stypendium po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady
Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
§ 8.
1. Stypendium przyznaje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący na dany rok
i w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wysokości kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2. Od decyzji o przyznaniu stypendium nie przysługuje odwołanie.
§ 9.
1. Informację o przyznanym stypendium, jego wysokości, terminie i warunkach wypłaty
dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
2. Obsługę stypendiów prowadzi księgowa szkoły.
3. Stypendia wypłacane są jednorazowo w terminach odpowiednio:
1) za pierwszy okres roku szkolnego – po jego zakończeniu nie później niż
31 marca,
2) za rok szkolny – po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie
później niż do 10 IX.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, a Regulamin ma zastosowanie do stypendiów
wypłacanych od pierwszego okresu roku szkolnego 2009/2010.
§ 11.
Traci moc Zarządzenie nr 1/08/09/PM Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w
Oświęcimiu z dnia 14 maja 2009 r.

