Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
w Konstancinie-Jeziornie

Podstawa prawna:

Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2016 r. poz.
1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r.
poz. 60, 528, 648, 859)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa:
a) sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym,
b) formy stypendium motywacyjnego,
c) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
d) tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe,
e) tryb wypłacania stypendium.
2. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie może udzielać świadczeń
pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są:
a) stypendium za wyniki w nauce,
b) stypendium za osiągnięcia sportowe na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Stypendia te są wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami i mają na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień
i zainteresowań w nauce lub sporcie.
4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły
po rozpatrzeniu wniosku wraz z opinią zespołu stypendialnego.
5. W skład zespołu stypendialnego wchodzą:
a) przewodniczący – psycholog szkolny,
b) członkowie – pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel
nauczycieli wychowania fizycznego, przedstawiciel zespołu wychowawczego.
6. Osobowy skład zespołu stypendialnego powoływany jest na początku każdego roku szkolnego.
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ROZDZIAŁ II
Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego
1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii zespołu stypendialnego
oraz w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależnia się od przyznanych
w budżecie środków finansowych.
3. W Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta przyjmuje się następujące kryteria:
a) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który w wyniku klasyfikacji
śródrocznej lub rocznej/końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,5 bez ocen niższych niż ocena dobra oraz otrzymał co najmniej dobrą ocenę
zachowania;
b) stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który osiąga wysokie
wyniki sportowe na szczeblu powiatowym lub wyższym oraz otrzymał co najmniej dobrą
ocenę zachowania.
4. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów kwalifikujących do otrzymania stypendium
za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, przyznawane są obydwa stypendia.
ROZDZIAŁ III
Tryb i sposób przyznawania stypendium
1. Stypendium jest przyznawane po klasyfikacji śródrocznej i rocznej/końcowej.
2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa
do zespołu stypendialnego wychowawca klasy (załącznik nr 1). Wychowawca klasy uzupełnia
wymagane
informacje
po
zatwierdzeniu
wyników
klasyfikacji
śródrocznej
lub rocznej/końcowej.
3. Zespół stypendialny sprawdza wnioski pod względem formalnym, opiniuje je, wstępnie
kwalifikuje uczniów do danej kategorii stypendium, a następnie przekazuje listę dyrektorowi.
4. Zespół stypendialny odmawia przyznania stypendium, jeśli:
a) wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się
o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów do złożenia wniosku,
b) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej kategorii.
5. Decyzje dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.
6. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest wypłacane jednorazowo
w księgowości szkoły.
ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
2. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę
Pedagogiczną Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie.
3. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej
i dostępny u wychowawców klas.
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