Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
Podstawa prawna: Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. nr 256, poz. 2572 i nr 273, poz. 2703 z późn. zmianami)
1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium jest
świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez
dyrektora szkoły.
2. Uczeń ma prawo do jednoczesnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.
3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen
w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za
osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który w okresie poprzedzającym okres,
w którym przyznaje się to stypendium, zdobył jedno z trzech pierwszych miejsc
w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej co najmniej na szczeblu miasta indywidualnie, a na szczeblu województwa - 1 miejsce w zespole.
4. Stypendium przyznawane jest po zakończeniu każdego okresu nauki i wypłacane raz
w roku.
5. Stypendium przyznaje się nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki
w danym typie szkoły, z zastrzeż. pkt. 6 i 7.
6. Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom klas I - III szkoły podstawowej
oraz uczniom IV klasy szkoły podstawowej pierwszego okresu nauki.
7. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I - III szkoły
podstawowej.
8. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną w składzie:
- wicedyrektor szkoły - przewodniczący,
- opiekun Samorządu Uczniowskiego,
- nauczyciel, wskazany przez dyrektora szkoły.
9. Średnią ocen, o której mowa w pkt. 3, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, i podaje do wiadomości uczniów
i rodziców. Komisja stypendialna ustaliła, że o stypendium motywacyjne mogą ubiegać się
uczniowie ze średnią ocen 5,0 i powyżej. W przypadku dużej ilości uczniów ze średnią 5,0
i powyżej stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią powyżej 5,0.
10. Wniosek o przyznanie stypendium składa do komisji stypendialnej wychowawca klasy.
11. Komisja przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
12. Stypendium nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

13. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej
i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
14. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
15. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym.
Zasady obowiązują od 30. 10. 2008 r.

