
                                                                                      Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018  

                                                                           z dnia 11 października 2018 r. 

 

REGULAMIN  
PRZYZNAWANIA   UCZNIOM  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W GIŻYCKU 

STYPENDIUM  MOTYWACYJNEGO ZA  WYNIKI W NAUCE  LUB  ZA  OSIĄGNIĘCIA 

SPORTOWE 

 

1.Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej,  

    która  rozpatruje wniosek, opiniuje go  i  przekazuje dyrektorowi szkoły.  

2.Komisja stypendialna powołana jest przez dyrektora szkoły. 

3.Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

4.Wysokość stypendium ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem  

   szkoły. 

5.Stypendium wypłacane jest raz w półroczu szkolnym za osiągnięcia edukacyjne i sportowe 

    zdobyte w danym półroczu. Osiągnięcia ucznia zdobyte podczas wakacji zalicza się  do  

     pierwszego  półrocza  roku szkolnego rozpoczynającego się 01 września danego roku.        

6.Stypendium  nie  udziela  się  uczniom klas 1-3 szkoły podstawowej. 

7. Uczniowie  klas  4 otrzymują  stypendium  na  zakończenie  roku  szkolnego, za osiągnięcia 

zdobyte w II półroczu nauki.  

8.Warunki otrzymania stypendium: 

a) za wyniki w nauce: 

 -   w klasach 4-6 średnia ocen co najmniej 5,50  i co najmniej dobra ocena  zachowania 

 -   w klasach 7-8 średnia ocen co najmniej 5,30  i co najmniej dobra ocena  zachowania 

lub 

 -  tytuł  laureata bądź finalisty  olimpiady  lub  konkursu  przedmiotowego, artystycznego  i z 

 innych dziedzin na szczeblu wojewódzkim bądź  na szczeblu centralnym, co najmniej 

wyróżnienie w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (np. Kangur)   oraz  średnia ocen  

z  przedmiotów co najmniej  4,50  i  co najmniej dobra ocena  zachowania. Osiągnięcia ucznia  są  

brane  pod  uwagę  pod warunkiem, że uczeń jest oddelegowany  do  reprezentowania  szkoły. 

  b) za osiągnięcia w sporcie, gdy  uczniowie  reprezentują szkołę: 

-  indywidualnie,  na  szczeblu wojewódzkim za zajęcie miejsca od 1-7, na  szczeblu  centralnym 

od 1-15 we wszystkich dyscyplinach, z uwzględnieniem dyscyplin zgodnych z profilem 

utworzonych w szkole oddziałów sportowych i co najmniej dobra ocena  zachowania; 

 - w dyscyplinach zbiorowych dla zawodników drużyny,  na szczeblu  wojewódzkim za  

  zajęcie  przez  drużynę  miejsca od  1-5,  na  szczeblu centralnym za  zajęcie  przez drużynę  

  miejsca  od   1-10  we wszystkich dyscyplinach, z uwzględnieniem dyscyplin zgodnych z   

profilem utworzonych w szkole oddziałów sportowych i co najmniej dobra ocena  zachowania. 

 

 

                                      

                                


