Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40 /2020/2021
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Noblistów w Kruszynie

Regulamin
przyznawania stypendiów
za naukę i osiągnięcia sportowe
o ra z
t y t u łu PR IM US I NT E R PA R E S
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Noblistów w Kruszynie
Na podstawie U s t a w y z 7 w r z e ś n i a 1 9 9 1 r . o s y s t e m i e o ś w i a t y ( t e k s t j e d n . :
Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44j, art. 90g ust. 2.
wprowadza się niniejszy regulamin zaopiniowany przez samorząd szkolny i zatwierdzony na
posiedzeniu rady pedagogicznej z dnia 22 czerwca 2021 r.

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na
warunkach określonych w regulaminie. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym
dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i ma na celu
mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce, sporcie i
kulturze. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnił wymagania zawarte
w niniejszym regulaminie w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w
którym przyznaje się to stypendium.
2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki natomiast
stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
3. Stypendium za wyniki w nauce, oraz osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły,
po rozpatrzeniu wniosków przez powołaną komisję stypendialną.
4. Dyrektor szkoły corocznie ustala wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe na podstawie wysokości przyznanych na ten cel środków w budżecie szkoły.
5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie
świadczenia pieniężnego i 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. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę.
6. Stypendium wypłacane jest raz w okresie (semestrze), dopuszcza się wypłatę wspólną,
za dwa okresy po klasyfikacji na koniec roku szkolnego.
7. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której uczęszcza.
8. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

1

składają wychowawcy klas do sekretariatu, w terminie wyznaczonym w danym roku
szkolnym przez dyrektora szkoły.
9. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, w skład której wchodzą
9.1. wicedyrektor- przewodniczący,
9.2. dwoje nauczycieli nie pełniących funkcji wychowawcy,
9.3. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
10. Do zadań komisji stypendialnej należy:
10.1.opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki
w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
10.2.przekazywanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły.
11. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
12. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który :
12.1.uzyskał wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego (powyżej 5,0) .

12.1.otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
13. Średnią ocen upoważniającą do otrzymania stypendium (powyżej 5,0), o której mowa w pkt.
12, ustala każdorazowo komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i samorządu uczniowskiego.
14. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:
14.1.osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym (powiatu).
14.2.otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
15. Nazwiska uczniów, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia
sportowe będą podawane do publicznej wiadomości.
16. Wypłata stypendium odbywa się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty
sporządzenia protokołu przyznania stypendium.
17. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu
przyznanego stypendium. Są to następująceprzypadki:
17.1.rażące naruszenie przez stypendystę obowiązków ucznia,
17.2.rażąco nieodpowiedzialne zachowanie się ucznia lub jego naganna postawa moralnoetyczna,
17.3.nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach, treningach, zawodach i konkursach.
18. Podjęta decyzja o cofnięciu stypendium jest ostateczna i nieodwołalna.
19. Wręczenia stypendium dokonuje dyrektor szkoły.
20. Na zakończenie roku szkolnego, spośród uczniów klas programowo najwyższych zostaje
wybrany uczeń, któremu przyznany zostaje tytuł „Primus inter pares” (łac. „pierwszy
wśród równych sobie”).
21. Tytuł „Primus inter pares” przyznaje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą
pedagogiczną. Tytuł ten przyznany zostaje uczniowi (absolwentowi) z najwyższą średnią,
wzorowym zachowaniem oraz dodatkowymi osiągnięciami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
Kruszyn, 22 czerwca 2021r.
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