Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej
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Stypendium motywacyjne (dalej także jako: „stypendium”) może być przyznane wyłącznie uczniom
szkoły podstawowej lub gimnazjum Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej.
Stypendium jest przyznawane za wybitne osiągnięcia ucznia poza szkołą w dziedzinie: nauki, sztuki
lub sportu.
Stypendium może być przyznane uczniowi klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum,
który w trakcie roku szkolnego osiągnął najwyższe wyniki spośród wszystkich uczniów i:
a) uczestniczył w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub na wyższych
szczeblach,
lub
b) uczestniczył w konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub na wyższych szczeblach,
lub
c) uczestniczył w dyscyplinach indywidualnych na zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim
lub na wyższych szczeblach.
Uczniowi może być przyznane stypendium tylko i wyłącznie w jednej z dziedzin wymienionych
w punkcie 3.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, mogą
wystąpić:
a) Dyrektor szkoły,
b) Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń – za pośrednictwem dyrektora szkoły,
c) Rodzice lub prawny opiekun ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych
w niniejszym Regulaminie, w szczególności: kserokopię dyplomów uzyskanych na konkursach lub
zawodach sportowych.
Wnioski składa się do Prezydium Rady Rodziców raz w roku na 14 (czternaście) dni przed dniem
rozdania świadectw szkolnych w danym roku szkolnym.
Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jednorazowo przelewem na wskazany przez
rodzica/opiekuna ucznia rachunek bankowy.
Ilość oraz wysokość stypendium ustala każdorazowo na dany rok szkolny Rada Rodziców w terminie
do 31 października danego roku.
W roku szkolnym 2013/2014 ustalono 3 (trzy) stypendia, po jednym w każdej kategorii wymienionej
w punkcie 3, każde w wysokości 200 (dwieście) złotych. Stypendium przyznawane jest uczniowi,
który w danej kategorii osiągnął najlepszy wynik.
Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej.
Zawiadomienie pisemne wnioskodawcy o nieprzyznaniu stypendium przekazuje się wraz
z uzasadnieniem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Prezydium Rady Rodziców przy
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W DZIEDZINIE
NAUKI, SZTUKI LUB SPORTU
I.

II.

Dane osobowe ucznia:
1.

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………..

2.

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….

3.

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………

4.

Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………..

5.

Imię i nazwisko wychowawcy klasy: ………………………………………………………………………………

Wyniki w konkursach przedmiotowych (uczestnicy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego)
Lp. Nazwa konkursu
Osiągnięcia ucznia
1
2
3

III.

Wyniki w konkursach artystycznych (uczestnicy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego)
Lp. Nazwa konkursu
Osiągnięcia ucznia
1
2
3

IV.

Wyniki w zawodach sportowych (uczestnicy zawodów co najmniej na szczeblu wojewódzkim)
Lp. Nazwa zawodów
Osiągnięcia ucznia
1
2
3

V.

Do wniosku proszę dołączyć kserokopię zaświadczenia lub dyplomu.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia:……………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………..
................................................., dnia .......................

