Regulamin stypendium
za wyniki i osiągnięcia sportowe dla uczniów
Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki i osiągnięcia w sporcie szkolnym został
przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK” po uprzednich
konsultacjach z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 1

I. Przepisy ogólne

1. wprowadzające
a) Stypendium mogą otrzymywać uczniowie za osiągnięcia sportowe.
b) Stypendium ma charakter motywujący uczniów zdolnych do systematycznej i
efektywnej pracy oraz ma pomóc w rozwoju ich predyspozycji i zainteresowań.
c) Stypendium za wybitne osiągniecia sportowe jest przyznawane uczniom na
zakończenie danego roku szkolnego.
d) Stypendium jest przyznawane jeden raz w roku szkolnym.
e) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK” powołuje Komisję
Stypendialną , której zadaniem jest:
 przyjmowanie i opiniowanie wniosków wychowawcy lub nauczycieli
wychowania fizycznego o przyznanie stypendium,
 wyłonienie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej , kandydatury ucznia
któremu zostanie przyznane stypendium,
2. podstawa prawna
a) Statut Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK”
3. słownik pojęć występujących w regulaminie
a) Stypendium - należy przez to rozumieć pomoc materialną o charakterze
motywacyjnym za osiągnięcia i wyniki sportowe dla uczniów szkoły.
b) Rodzice / opiekunowie prawni - osoby odpowiedzialne za byt i rozwój dziecka na
podstawie orzeczenia sądowego nadającego im prawa rodzicielskie.
c) Średnia ocen - średnia ocen wyliczona ze wszystkich przedmiotów nauczania
objętych programem danego typu szkoły uzyskana przez ucznia w klasyfikacji rocznej.
d) Szkoła- Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
e) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Edukacji I Rozwoju ,,RUBINEK”

II. Kryteria wymagań stypendium
Stypendium za wyniki i osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który:
a) Uzyskał dobre wyniki w nauce z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku
szkolnym, w którym przyznaje się to stypendium, w wysokości określonej przez
Komisję Stypendialną.
b) Otrzymał ocenę co najmniej dobrą z zachowania i przestrzega zasad tzw. fair-play.
c) Uzyskał wysokie osiągnięcia w danej dyscyplinie sportowej co najmniej na poziomie
powiatowym, regionalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.

d) Reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych organizowanych przez
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i promuje ją w środowisku lokalnym.
e) Udziela się aktywnie w życiu klasy, szkoły i społeczności lokalnej.

III. Tryb przyznawanie stypendium
a) Prezes Zarządu powołuje Komisję Stypendialną, która zbiera się raz w roku
szkolnym.
b) Komisja Stypendialna opracowuje wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o
przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia sportowe. Wzór wniosku stanowi
załącznik do regulaminu.
c) Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia sportowe składa do Komisji
Stypendialnej wychowawca ucznia lub nauczyciel wychowania fizycznego na
podstawie wyników klasyfikacji oraz na podstawie otrzymanych informacji od
nauczycieli poszczególnych przedmiotów o osiągniętych sukcesach ucznia.
d) Wnioski powinny być składane do Komisji Stypendialnej co najmniej 2 dni przed
posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej na zakończenie nauki w roku szkolnym.
e) Komisja Stypendialna ocenia i weryfikuje złożone wnioski oraz przedkłada Radzie
Pedagogicznej celem zasięgnięcia opinii.
f) Na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wnioski są opiniowane.
g) Po otrzymaniu opinii Rady Pedagogicznej, Komisja Stypendialna ostatecznie
zatwierdza przyznanie stypendiów.
h) Wysokość wypłacanego jednorazowo stypendium ustala się na kwotę 500 PLN.
i) Kwota stypendium może być zróżnicowana w zależności od uzyskanych osiągnięć
edukacyjnych i sportowych.
j) Stypendium wręcza się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
k) Rodzic lub prawny opiekun, w wyznaczonym prze Dyrektora Szkoły terminie, z
dokumentem potwierdzającym tożsamość, odbiera z kasy Stowarzyszenia przyznane
stypendium.

IV. Tryb wstrzymania lub cofnięcia stypendium
a) Stypendium może być cofnięte uczniowi z powodu nieodpowiedniego zachowania
narażającego na szwank dobre imię szkoły i jeśli ocena z zachowania została
zmieniona na niższą niż przewidziana w niniejszym regulaminie.
b) Stypendium może być cofnięte jeśli zostaną wykryte błędy w pracy Komisji
Stypendialnej oraz wystąpi niezgodność przyznania stypendium z Regulaminem
przyznawania stypendium.
c) Stypendium może być cofnięte, jeśli wnioskodawca we wniosku umieścił
nieprawdziwe informacje o osiągnięciach ucznia.
d) Ostateczną decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK”.

Załącznik nr 1
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki i osiągniecia sportowe
1. Nazwisko i imię ucznia
…………………………………………………………………………………………………
2. Klasa
…………………………………………………………………………………………………
3. Dotychczasowe osiągnięcia sportowe ( proszę opisać )
…………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Wyniki w nauce – ocena z zachowania.
…………………………………………………………………………………………………
5. Wyniki w nauce – średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.
…………………………………………………………………………………………………..
6. Opinia wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

…………………………………………………
(podpis wychowawcy lub nauczyciela wych. fizycznego )

7.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w celach
promocyjnych Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK”.

………………………................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………..
(data i podpis ucznia)

