Gimnazjum Publiczne
w Węgierskiej Górce
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

REGULAMIN
UDZIELANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
LUB ZA OSIĄGNIECIA SPORTOWE

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2004 r. Nr 256, poz. 2572
Zmiany: Dz.U. Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781

Rozdział I
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
udzielane przez szkołę
I. Osoby uprawnione
1. Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest
uczniowie, którzy:
a) zostali laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych
i olimpiad na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim;
b) uzyskali najwyższą średnią ocen w okresie (semestrze)
poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to
stypendium;
2. Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest
uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.
Uprawniony może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie wcześniej niż po ukończeniu
pierwszego okresu (semestru) nauki.
II. Złożenie wniosku przez uprawnionego
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie
przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.
III. Przyznanie stypendium
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków
przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

IV. Zasady wypłat stypendium i jego wysokość
Stypendium wypłacane jest raz w okresie (semestrze), jego wysokość
ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady
Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty
zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział II
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania
I. Osoby uprawnione
Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu
wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
- laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
- laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucje
naukowa lub stowarzyszenie naukowe,
- uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
II. Tryb składania wniosku
Rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium,
na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po
zasięgnięciu opinii rady szkoły przedstawia kuratorowi oświaty wniosek
o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
III. Termin na złożenie wniosku
Kurator oświaty do dnia 30 lipca każdego roku, przedstawia ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski przyznanie stypendium,
do których dołącza swoją opinię.

IV. Zasady wypłat stypendium i jego wysokość
Liczbę stypendiów oraz jego wysokość minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, odrębnie w każdym roku szkolnym, ogłasza na stronach
internetowych właściwego ministerstwa.
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na rachunek
bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek rodziców stypendium jest
wypłacane w inny sposób.

Węgierska Górka 27.04.2005

Powołanie Komisji Stypendialnej

Zgodnie z treścią art.90g ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty powołuję Komisje Stypendialną w składzie:
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
Do zadań Komisji należy m. in. ustalenie średniej ocen warunkującej
przyznanie stypendium za wyniki w nauce.
Jednocześnie przed ustaleniem przedmiotowej średniej zobowiązuje Komisję do
zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Szkoła:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Klasa:
……………………………………...
Wychowawca:
………………………………………

Data:………………………............

Wniosek
o przyznanie stypendium socjalnego za wyniki w nauce

Na podstawie art.90g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty wnioskuje o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………
Imiona rodziców…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:
Ulica………………………………….Nr domu…………….Nr mieszkania…….
Miejscowość………………………………………Kod pocztowy……………….
Powiat……………………………………………Województwo………………
W okresie ………………………………………. uczeń uzyskał następującą
średnią ocen za wyniki w nauce…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(wpisać osiągnięcia w konkursach i olimpiadach)
Podpis wychowawcy klasy

…………………………………….

Szkoła:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Klasa:
……………………………………...
Wychowawca:
………………………………………

Data:………………………............

Wniosek
o przyznanie stypendium socjalnego za osiągnięcia sportowe
Na podstawie art.90g ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
wnioskuje o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………
Imiona rodziców…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:
Ulica………………………………….nr domu…………….nr mieszkania…….
Miejscowość………………………………………Kod pocztowy……………….
Powiat……………………………………………Województwo………………
W okresie ………………………………………. uczeń uzyskał następując
wyniki we współzawodnictwie sportowym ………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Podpis wychowawcy klas

……………………………………..
Dyrektor
Gimnazjum Publicznego
w Węgierskiej Górce
im. K.K.Baczyńskiego

Węgierska Górka ………………….

Przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, uczniowi
klasy……….:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………
Imiona rodziców …………………………………………………………………
przyznaję stypendium za wyniki w nauce,
w wysokości …………………….. zł (słownie:…………………………………)
Stypendium zostanie wypłacone…………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Dyrektor
Gimnazjum Publicznego
w Węgierskiej Górce
im. K.K.Baczyńskiego

Węgierska Górka ………………….

Przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe

Zgodnie z treścią art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, uczniowi
klasy……….:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………
Imiona rodziców …………………………………………………………………
przyznaję stypendium za osiągnięcia sportowe,
w wysokości …………………….. zł (słownie:…………………………………)
Stypendium zostanie wypłacone………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

