Szkoła Podstawowa w Mamliczu, Mamlicz 72,88-190 Barcin,
tel/fax: (52) 383 61 90, spmamlicz@ interia.pl

Regulamin przyznawania stypendiów
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom
Szkoły Podstawowej w Mamliczu
Podstawa prawna:
Art. 90 g – USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe moŜe być przyznane
uczniowi Szkoły Podstawowej w Mamliczu.
2. Stypendium za wyniki w nauce moŜe być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym okres, w którym
przyznaje się to stypendium.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe moŜe być przyznane uczniowi, który
uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co
najmniej powiatowym.
§ 2
Stypendium za wyniki w nauce
1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń moŜe ubiegać się nie
wcześniej niŜ po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu
nauki, chyba Ŝe uczeń ten:
 otrzymał promocję poza normalnym trybem,
 realizował indywidualny program nauczania,
 lub osiągnął wybitne wyniki w konkursach na szczeblu co najmniej
gminy.
3. Uczeń kl.IV-VI otrzymuje stypendium za wyniki w nauce, jeśli osiągnął w
klasyfikacji semestralnej lub rocznej średnią co najmniej 4,85 oraz
wzorową lub dobrą ocenę zachowania, a ponadto reprezentował szkołę na
zewnątrz i osiągnął w konkursach znaczące wyniki.

§ 3
Stypendium za osiągnięcia sportowe
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe moŜe otrzymać uczeń, który:
 wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych,
 godnie reprezentuje szkołę w zawodach i imprezach
sportowych,
 osiągnął sukcesy w sporcie na szczeblu co najmniej powiatu,
2. Decyzją Samorządu Uczniowskiego o stypendium za osiągnięcia sportowe
moŜe w zasadzie ubiegać się uczeń, który w klasyfikacji semestralnej lub
rocznej ma średnią ocen co najmniej 4,0. Inne przypadki rozpatrywane są
indywidualnie, w miarę posiadanych środków.
§ 4
Wysokość i wypłata stypendium
1. Stypendium wynosi 100 zł i jest wypłacane jednorazowo.
2. Wnioski o stypendium są rozpatrywane 2 razy w ciągu roku szkolnego (po I
i II semestrze) na analitycznych radach pedagogicznych.
3. Stypendium jest wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego w Barcinie lub w
szkole.
§ 5
Inne postanowienia
1. Jeśli szkoła posiada w swoim budŜecie środki, moŜe równieŜ przyznać
stypendium za inne osiągnięcia (np. artystyczne).
2. Wnioski o takie stypendia rozpatrywane są indywidualnie przez Radę
Pedagogiczną, przy czym uczeń, który moŜe otrzymać takie stypendium,
musi spełniać warunki określone w § 2 pkt 2.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski – Uchwała
21/2004/2005 z dnia 20.06.2005 r.
2. Traci moc Regulamin Przyznawania pomocy materialnej uczniom Szkoły
Podstawowej w Mamliczu zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21
czerwca 2001 r.

