REGULAMIN
Przyznawania pomocy materialnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie

I.

Rodzaj pomocy materialnej
§1

1. Pomoc ma charakter motywacyjny
2. Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce lub (i)
osiągnięcia sportowe
II Uprawnienia do korzystania z pomocy materialnej
§ 2
stypendium za wyniki w nauce otrzymuje:
1. Uczeń , który uzyskał wysokie wyniki w nauce w okresie poprzedzającym okres , w którym przyznaje się
stypendium.
2. Uczeń , który zakwalifikował się co najmniej do finału konkursu przedmiotowego (ogłoszonego przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty) .
3. Uczeń , który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim i
cechuje go nienaganna postawa sportowa

III Tryb i sposób przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
§3
1. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków
przyznanych na ten cel przez organ prowadzący szkołę .
2. O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego okresu nauki.
3. Dyrektor powołuje komisję stypendialną .
4. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje go wraz
ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
5. Stypendium jest wypłacane raz w okresie.
6. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej
oraz w porozumieniu z organem prowadzącym , nie może ono jednak przekroczyć kwoty stanowiącej
dwukrotność kwoty , o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych.
7. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15.kwietnia za pierwszy okres nauki i do 15 września za
drugi okres nauki.
8. Wypłata stypendium uczniom kończącym szkołę winna nastąpić najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego.
9. Średnia ocen , uprawniająca do uzyskania stypendium może być inna w klasach IV-VI szkoły podstawowej i inna
w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych , ustalana jest przez dyrektora szkoły i
komisję stypendialną .
10. Kwoty wypłacanego stypendium za wysokie wyniki w nauce mogą być rożne w obrębie tej samej średniej ocen
, w pionie klas IV-VI i w pionie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasach gimnazjalnych.
11. Zapisy regulaminu , dotyczące klas gimnazjalnych, tracą ważność z dniem 31.sierpnia 2019 r.

