REGULAMIN
przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II
w Radomiu
Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi
zmianami).

§1
Szkoła może przyznać uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

§2
Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym przyznaje się uczniom klas
IV, V, VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum po ustaleniu ocen rocznych.

§3
1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął:
1) średnią ocen: w klasach IV – VI szkoły podstawowej – co najmniej 5,50;
a w gimnazjum- co najmniej 5,30,
2) co najmniej dobrą ocenę zachowania.
2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który:
1) osiągnął średnią ocen nie niższą niż: 5,0 w szkole podstawowej / 4,75 w gimnazjum,
2) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania,
3) jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej powiatowym lub laureatem/finalistą
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
3. W szczególnych przypadkach uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może uzyskać stypendium za
wyniki w nauce, mimo braku wymaganej średniej ocen, jeżeli jego postawa i szczególne zaangażowanie
w zdobywanie wiedzy zasługuje na wyróżnienie.

§4
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej
otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego i co najmniej dobrą ocenę
zachowania oraz spełnił jeden z warunków:
1) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym,
w którym reprezentował ZSI,
2) osiągnął wybitne sukcesy sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może otrzymać stypendium za osiągnięcia sportowe,
jeżeli w klasyfikacji rocznej uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania i osiągnął znaczące sukcesy
sportowe.
3. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe opiniuje nauczyciel wychowania fizycznego.
4. W przypadku ust.1 pkt.2) i ust.2 uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy dokumenty,
nagrody, puchary itp. potwierdzające jego osiągnięcia sportowe.

§5
Uczeń traci prawo do stypendium, jeśli:
1) zażywa środki odurzające( papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze itp.),
2) otrzyma w danym roku szkolnym naganę wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

§6
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie
szkoły.

§7
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§8
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej
dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych.

§9
Jeżeli uczeń uzyskuje wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, to łączna kwota przyznanego
stypendium nie może przekroczyć kwoty o której mowa w §8.

§ 10
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca
klasy do Szkolnej Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi
szkoły.
2. Wniosek powinien być złożony bezpośrednio po ustaleniu przez nauczycieli ocen rocznych.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 11
Szkolna Komisja Stypendialna opiniuje wnioski i przedstawia je dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia
zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

§ 12
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się najpóźniej we wrześniu-jednorazowo,
po spełnieniu przez ucznia warunków określonych w §3 i §4 .

§ 13
Stypendium wypłacane jest rodzicowi (prawnemu opiekunowi) na podstawie dowodu osobistego
w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.

§14
Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły i
pedagogiczną, która może zobowiązać dyrektora do ogłoszenia tekstu ujednoliconego.
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