REGULAMIN
przyznawania nagrody stypendialnej
za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i osiągnięcia artystyczne
w Gdyńskiej Szkole Społecznej
Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. –
art. 90g.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1
Nagrodę stypendialną przyznaje dyrektor szkoły, w oparciu o decyzję
komisji stypendialnej, w ramach możliwości finansowych szkoły, w danym
roku szkolnym,
§2
Dyrektor powołuje w szkole komisję stypendialną, w skład której wchodzą:
po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i organu
prowadzącego szkołę.
§3
Wysokość nagrody stypendialnej ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu
opinii zarządu organu prowadzącego szkołę.
II.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NAGRODY
STYPENDIALNEJ,
§4
Szkoła może przyznać uczniowi nagrodę stypendialną za:
a) wyniki w nauce,
b) osiągnięcia sportowe,
c) osiągnięcia artystyczne.
§5
Nagroda stypendialna może być przyznana uczniom klas V – VI oraz I-III
gimnazjum.
§6
Nagrodę stypendialną za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który spełnił
poniższe kryteria:
a) osiągnął co najmniej dobre wyniki w nauce,
b) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,30 z końca poprzedniego roku i
5,00 z półrocza danego roku szkolnego
c) otrzymał wzorową ocenę zachowania,
d) jego udział i osiągnięcia w konkursach przynajmniej na szczeblu
międzyszkolnym i/lub rejonowym, w danym roku szkolnym, wskazują
na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z określonych
przedmiotów.

§ 7.
Nagroda stypendialna za osiągnięcia sportowe może być przyznana
uczniowi, który spełnił poniższe kryteria:
a) otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego
oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania, a z przedmiotów
ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dobre,
b) osiągnął indywidualne lub drużynowe wymierne sukcesy w różnych
dyscyplinach sportu, we współzawodnictwie międzyszkolnym,
rejonowym lub wyższym, w danym roku szkolnym.
§8
Nagroda stypendialna za osiągnięcia artystyczne może być przyznana
uczniowi, który spełnił poniższe kryteria:
a) otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z przedmiotów
artystycznych (muzyka, plastyka) oraz co najmniej ocenę bardzo
dobrą zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie
posiada ocen niższych niż dobre,
b) był zdobywcą od 1. do 3. miejsca w licznych konkursach
artystycznych
szczebla
wojewódzkiego,
ogólnopolskiego
i/lub międzynarodowego w danym roku szkolnym.
§9
Średnią ocen należy obliczać do dwóch miejsc po przecinku.
§ 10
Ilość przyznanych nagród stypendialnych zależy od posiadanych środków
finansowych w danym roku szkolnym.
§ 11
Uczeń traci prawo do nagrody stypendialnej, jeżeli otrzymał naganę
wychowawcy lub dyrektora szkoły.
III.

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z NAGRODY
STYPENDIALNEJ.
§ 12
Podanie o przyznanie nagrody stypendialnej wraz z zaświadczeniami
dotyczącymi szczególnych osiągnięć dziecka kieruje rodzic do
wychowawcy klasy.
§ 13
Podanie powinno być złożone do wychowawcy najpóźniej do końca maja
danego roku szkolnego.
§ 14
Wychowawca klasy, po wstępnym rozpatrzeniu podania rodzica,
przedkłada wniosek (wraz z podaniem rodzica, całą otrzymaną
dokumentacją oraz opinią wychowawcy o uczniu) dyrektorowi szkoły, który
następnie przekazuje wniosek do komisji stypendialnej.

§ 15
Wniosek powinien być złożony do dyrektora szkoły w pierwszym tygodniu
czerwca.
§ 16
Wzór podania oraz wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
§ 17
Wnioski rozpatrywane są jeden raz w roku szkolnym.
§ 18
Nagroda stypendialna jest wręczana w czasie uroczystego zakończenia
danego roku szkolnego.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19
Komisja stypendialna rozpatruje otrzymane wnioski i podejmuje decyzję o
przyznaniu nagrody stypendialnej lub odrzuceniu danego wniosku,
informując o powyższych decyzjach dyrektora szkoły.
§ 20
Dyrektor informuje rodziców składających podanie o przyznaniu nagrody
stypendialnej i jej wysokości lub o odrzuceniu wniosku.
§ 21
Rodzaj nagrody stypendialnej ustala dyrektor szkoły wraz z rodzicami
uczniów otrzymujących nagrodę stypendialną.
§ 22
Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
§ 23
Wszystkie decyzje podjęte przez komisje stypendialną i dyrektora szkoły są
ostateczne.
§ 24
Członkowie komisji stypendialnej nie mogą rozpatrywać wniosków
własnych dzieci. W takim przypadku dyrektor powołuje nowego członka
komisji.
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