REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego,
zwanego dalej regulaminem jest opracowany na podstawie art. 90 g Ustawy
o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki, formy, tryb przyznawania oraz wypłacania

stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – zwanego w
dalszej części regulaminu stypendium motywacyjnym.
2. Stypendium motywacyjne może być przyznawane uczniowi nie wcześniej
niż po ukończeniu okresu, za który dokonywana jest klasyfikacja.
Kryteria przyznawania i wypłacania stypendium
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi Zespołu

2.

3.

4.

5.

Szkół Nr 2 w Konstancinie – Jeziornie, który uzyskał w wyniku
klasyfikacji śródrocznej co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania i
z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej:
Gimnazjum
–
4,75
Szkoła Podstawowa: klasa VI
–
4,85
klasy IV i V 5,00
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi Zespołu
Szkół Nr 2, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu powiatowym oraz co najmniej ocenę dobrą z
zachowania.
Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy po
klasyfikacji śródrocznej do Komisji Stypendialnej, która przekazuje
wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły.
Szkoła przyznaje stypendia I, II i III stopnia za wyniki w nauce oraz I i II
stopnia za osiągnięcia sportowe (indywidualne lub drużynowe).
Komisja stypendialna każdorazowo określa różnice pomiędzy wysokością
kwot przyznawanych w ramach poszczególnych stopni, co jest uzależnione
od liczby wniosków i środków finansowych, którymi szkoła dysponuje.

6. Stypendium I stopnia za osiągnięcia sportowe nie może być wyższe od
stypendium II stopnia za wyniki w nauce.
7. Szkoła przyznaje uczniowi jedno stypendium. Jeśli uczeń uzyska bardzo
dobre wyniki w nauce i ma osiągnięcia sportowe, to o wysokości kwoty w
ramach stopni decyduje Komisja Stypendialna.
8. Wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 p. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych.
9. Stypendium wypłacane jest jednorazowo na koniec roku szkolnego za
okres objęty klasyfikacją śródroczną ( pod warunkiem, że wyniki
klasyfikacji końcowo rocznej nie pogorszyły się).
10.Środki finansowe na stypendia pochodzą z przeznaczonego na ten cel
funduszu organu prowadzącego.
11.Nie przyznaje się stypendium uczniowi, który przerwał naukę w szkole lub
zaistniały inne okoliczności uniemożliwiające wypłatę tego stypendium.
12.Nie przyznaje się stypendium uczniom klas I – III Szkoły Podstawowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

