REGULAMIN STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCE i ZA OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE
w

SZKOŁACH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
we WŁOSZAKOWICACH

CEL
Stypendium ma charakter motywacyjny, ma na celu usatysfakcjonowanie uczniów,
którzy uzyskują najwyższe wyniki w nauce lub osiągają wysokie wyniki w rywalizacji
sportowej reprezentując swoją szkołę a ich zachowanie nie budzi zastrzeżeń.
TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
1. Wnioski o stypendium rozpatruje szkolna komisja stypendialna powołana przez
dyrektora szkoły, przyznając odpowiednią liczbę punktów wg określonych
kryteriów.
2. Liczbę przyznanych stypendiów proponuje każdorazowo szkolna komisja
stypendialna, w zależności od wielkości funduszu.
3. Decyzja szkolnej komisji stypendialnej, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
zatwierdzona przez dyrektora jest ostateczna.
TRYB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Druki wniosku o przyznanie stypendium dostępne są w sekretariacie szkoły.
2. Wnioski o stypendium składa wychowawca klasy dwa razy w roku:
a) po ukończeniu pierwszego okresu nauki – w terminie do jednego
tygodnia po zakończeniu okresu,
b) 1 dzień po Radzie Pedagogicznej - klasyfikacyjnej
STYPENDIUM
1. Stypendium wypłacane jest ze środków zarezerwowanych w budżecie szkoły.
2. Stypendium wypłacane jest dwa razy w roku szkolnym, a jego wysokość nie może
być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego.
3. Przekazanie stypendium odbywa się w terminie do końca lutego po pierwszym
okresie nauki i do 15 lipca po zakończeniu roku szkolnego.
4. Informacja o przyznaniu stypendium wywieszana jest w szkolnej gablocie ogłoszeń.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
WARUNKI
1. O stypendium za wyniki w nauce ubiegać się może uczeń, który:
a) uzyskał wysoką średnią ocen w okresie roku szkolnego poprzedzającym okres,
na który przyznaje się stypendium.
b) ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
2. Minimalna średnia uprawniająca do złożenia wniosku o przyznanie stypendium
wynosi:
- w szkole podstawowej
5,20
- w gimnazjum + kl. VII i VIII
5,00
- w szkole ponadgimnazjalnej
4,50
3. Stypendium przyznaje się uczniom od IV klasy szkoły podstawowej zaczynając
po II okresie kl. IV.

TRYB OCENIANIA WNIOSKÓW
1. Ustala się następujący sposób liczenia punktów:
a) za progową średnią uczeń otrzymuje odpowiednio 10 pkt.,
b) za każdą 0,05 powyżej średniej progowej przyznaje się dodatkowo 1 pkt,
średnią oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
2. Laureat konkursu wiedzowego lub uczeń, który zajął miejsce I - III w konkursie
wiedzowym otrzymuje dodatkowo 5 pkt. za konkurs na szczeblu powiatowym,
7 pkt. na szczeblu rejonowym a 10 pkt. na szczeblu wojewódzkim i wyższym.
2a. Punkty za ocenę zachowania:
wzorowe – 3 pkt.
bardzo dobre – 2 pkt.
dobre – 1 pkt.
3. Ogranicza się liczbę punktujących konkursów do trzech, najkorzystniejszych.
4. Przy równej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje:
a) wyższa średnia ocen,
b) wyższy szczebel konkursu
c) wyższa ocena zachowania,
STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
WARUNKI
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe ubiegać się może uczeń, który:
 uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym reprezentując
szkołę na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
 ma co najmniej dobrą cenę zachowania,
 nie miał ocen niedostatecznych za miniony okres,
 jest klasyfikowany z wszystkich obowiązkowych przedmiotów.
2. Nie będzie rozpatrywany wniosek ucznia, który bez wyraźnego powodu odmawia
reprezentowania szkoły w zawodach mimo wyznaczenia go przez nauczyciela.
3. Stypendium przyznaje się uczniom od IV klasy szkoły podstawowej.
TRYB OCENIANIA WNIOSKÓW
1. Ustala się następujący sposób liczenia punktów:
a) punkty przyznaje się za uzyskane miejsca z zawodach na szczeblu:
- powiatu - miejsca I-III - 5 pkt.,
- rejonu - miejsca I-III - 7 pkt.,
- województwa - miejsca I-III – 10 pkt.,
b) w konkurencjach zespołowych, punktacja obejmuje każdego startującego
odpowiednio do szczebla eliminacji na którym zakończył start,
nie przyznaje się punktów rezerwowym, którzy nie startowali.
2. Ogranicza się liczbę dyscyplin sportowych wskazanych do punktacji do trzech.
3. Przy równej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje:
a) wyższy wynik sportowy,
b) wyższa średnia ocen.
4. Punkty za ocenę zachowania:
wzorowe – 3 pkt.
bardzo dobre – 2 pkt.
dobre – 1 pkt.
Wytyczne dla komisji:
najpierw utworzyć ranking, a potem przyznawać według kolejności zajętych miejsc,
nie mniej niż 50 zł

