Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe
dla uczniów Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) . Rozdział 8a,
Pomoc materialna dla uczniów art. 90g
§1
Postanowienia ogólne:
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których
celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych są:
a) stypendium za wyniki w nauce,
b) stypendium za osiągnięcia sportowe.
2. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w celu ustalenia średniej ocen
warunkującą przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz rozpatrzenia i
zaopiniowania złożonych wniosków.
3. Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor szkoły.
4. Komisja stypendialna powinna składać się z nieparzystej liczby członków.
5. Uczniowi

przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły.
§2
Warunki udzielania stypendium:

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być
przyznane uczniowi, który spełnił jeden z poniższych warunków:
a) uzyskał w semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,50, wykazał się
wzorową postawą oraz aktywną działalnością na rzecz szkoły i środowiska
lokalnego, potwierdzoną odpowiednimi zaświadczeniami i opinią
wychowawcy,
b) średnia ocen za wyniki w nauce obliczana powinna być z dokładnością 0,01,
c) jest laureatem wojewódzkich lub centralnych konkursów i turniejów
przedmiotowych,
d) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co
najmniej międzyszkolnym.

2. Średnią ocen, o której mowa w ust.1, ustala komisja stypendialna,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
3. O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż
po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
4. Pomoc materialna przysługuje uczniowi kierunków dla młodzieży
i dla dorosłych do ukończenia czasu kształcenia, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia.
5. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do komisji
stypendialnej, do dnia zakończenia semestru.

§3
Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe:
1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik
nr 1).
2. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły.
3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania
stypendium przewyższa liczbę stypendiów określonych planem
finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali największą
liczbę punktów wyliczonych na podstawie tabeli (załącznik nr 2).
5. Jeżeli kilka osób uzyska jednakową liczbę punktów a z powodu braku
środków finansowych nie będzie można przyznać stypendium wszystkim
o wyborze zadecyduje czynnik losowy (dokona przewodniczący komisji
stypendialnej spośród tych którzy uzyskali najmniejszą liczbę punktów
pretendującą do stypendium).

§4
Postanowienia końcowe
1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane

jednorazowo po ukończeniu I, II, III semestru nauki.
2. Uczeń spełniający kryteria może otrzymać stypendium za wyniki w nauce

lub za osiągnięcia sportowe.
3. 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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
4. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustala

dyrektor szkoły odrębnym zarządzeniem po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania po zaopiniowaniu przez
Samorząd Uczniowski oraz Radę Pedagogiczną.
Elbląg 15.09.2015 r.

załącznik nr 1
WNIOSEK O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Imię i nazwisko: ...................................................................................................
Data urodzenia: ....................................................................................................
Wydział, klasa: .....................................................................................................
Średnia ocen za semestr: ......................................................................................
Praca na rzecz środowiska lokalnego:
Rodzaj zadania lub przedsięwzięcia

Ilość
godzin

Potwierdzenie

Ilość
godzin

Potwierdzenie

Praca na rzecz szkoły:
Rodzaj zadania lub przedsięwzięcia

Opinia wychowawcy klasy: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Osiągnięcia sportowe*:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
*Dla ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe.

Elbląg dnia ………… 20

r.

Podpis wnioskodawcy:

Podpis wychowawcy:

załącznik nr 2
TABELA DZIAŁAŃ NA RZECZ SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO, KTÓRE
STANOWIĄ PODSTAWĘ DO PODWYŻSZENIA PUNKTÓW W PRZYPADKU
UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
Liczba punktów

Liczba godzin przepracowanych na rzecz środowiska
lokalnego

0,1

do 5 godzin

0,2

do 10 godzin

0,3

do 15 godzin

0,5

do 20 godzin

0,6

powyżej 20 godzin

Liczba punktów

Liczba godzin przepracowanych na rzecz szkoły

0,1

do 5 godzin

0,2

do 10 godzin

0,3

do 15 godzin

0,5

do 20 godzin

0,6

powyżej 20 godzin

Przykład wyliczenia ogólnej liczby punktów dla ucznia ubiegającego się o stypendium za
wyniki w nauce:
średnia ocen 4,5= 4,5 pkt.
kolportaż ulotek 4 godziny=0,1 pkt.
Medyk Mikołajem 10 godzin= 0,2 pkt.
Ogólna liczba punktów ucznia wyliczona na potrzeby stypendium 4,5+ 0,1+ 0,2= 4,8 pkt

