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Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr 13/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie 

z dnia 22 sierpnia 2019r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania uczniom  

Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie  

- Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie 

pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA   

POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W JAROCINIE  

- SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAROCINIE 
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§ 1 
Pomoc materialna dla uczniów może mieć charakter motywacyjny, do którego zalicza się stypendium za wyniki  

w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udziela szkoła uczniom reprezentującym Zespół 

Szkół nr 5 w Jarocinie - Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen  

w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia 

sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. 

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez 

ucznia oceny co najmniej dobrej z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to 

stypendium. 

4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie 

wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV 

szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 

 

§ 3 

1. Ustala się następujące kryteria oceny dla uczniów ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce: 

1) średnia ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium nie mniej jak: 4,7; 

2) aktywne uczestniczenie ucznia w życiu szkoły (opinia wychowawcy oraz nauczycieli uczących); 

3) reprezentacja szkoły w konkursach co najmniej gminnych (pozasportowych) minimum jeden raz  

w I okresie nauki i minimum dwa razy w II okresie nauki (bez etapu szkolnego);  

4) finalista konkursu na szczeblu wojewódzkim lub wyższym. 

2. Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce musi spełnić minimum 3 z 4 kryteriów wymienionych 

w § 3 ust. 1 pkt 1 – 4 oraz warunek, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

3. W szczególnych przypadkach o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce decyduje komisja stypendialna  

po zasięgnięciu opinii wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego. 

4. Stypendium za wyniki w nauce obligatoryjnie przyznaje się uczniowi, który osiągnął w okresie 

poprzedzającym okres, w którym przyznaje sie to stypendium średnią ocen powyżej 5,2 oraz ocenę  

z zachowania bardzo dobra lub wyższą. 
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§ 4 

1. Ustala się następujące kryteria oceny dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe: 

1) finalista wojewódzki w sportach indywidualnych wyszczególnionych w kalendarzu imprez sportowych 

Szkolnego Związku Sportowego ,,Wielkopolska"; 

2) zajęcie od I do VIII miejsca w sportach zespołowych wyszczególnionych w kalendarzu imprez 

sportowych Szkolnego Związku Sportowego ,,Wielkopolska"; 

3) finalista Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. 

2. Uczeń ubiegający się o stypendium za osiągnięcia sportowe musi spełnić minimum 1 z 3 kryteriów 

wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 oraz warunek, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

3. W szczególnych przypadkach o przyznaniu stypendium za osiągnięcia sportowe decyduje komisja 

stypendialna po zasięgnięciu opinii wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego. 

 

§ 5 

1. Za  zasadność wytypowania uczniów, którym należałoby się stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe odpowiada wychowawca po konsultacjach przeprowadzonych z nauczycielem 

przedmiotu. 

2. Organ prowadzący ma możliwość wglądu do dokumentacji dotyczącej stypendiów, którą należy traktować 

jako dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, której okres przechowywania liczy 

się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty jej wytworzenia po 

utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb jednostki oraz dla celów kontrolnych. 

 

§ 6 

1. Dyrektor zespołu szkół powołuje komisję stypendialną, której zadaniem jest: 

1) określenie średniej ocen, za uzyskanie której w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Szkole Podstawowej  

nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie przysługuje stypendium za wyniki w nauce; 

2) określenie rodzajów osiągnięć sportowych, za które w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie  - Szkole 

Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie przysługuje stypendium sportowe; 

3) opiniowanie wniosków w sprawie stypendiów złożonych przez wychowawców klas, a także  

przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi zespołu szkół. 

2. Średnią ocen oraz rodzaje osiągnięć sportowych, o których mowa wyżej oraz w § 2 ust. 2, ustala komisja 

stypendialna, po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.  

   

§ 7 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa  

do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5  

w Jarocinie.   
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§ 8 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie dostarcza do organu prowadzącego szkołę listę uczniów, których wnioski 

komisja stypendialna rozpatrzyła pozytywnie w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu I okresu nauki oraz  

za II okres w terminie do drugiego dnia ostatniego tygodnia nauki. 

 

§ 9 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe udzielane jest w formie świadczenia pieniężnego  

i wypłacane raz w okresie. 

 

§ 10 

Stypendium za wyniki  w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość 

stypendium ustala dyrektor zespołu szkół, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej  

oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

§ 11 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor zespołu szkół, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.   

 

§ 12 

1. Dyrektor zespołu szkół, na wniosek komisji stypendialnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 

przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniowi posiadającemu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię wydane przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną. 

2. Przy udzielaniu stypendium w szczególnych przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1, nie jest wymagane 

spełnienie kryteriów określonych w § 3 oraz w § 4 niniejszego regulaminu. 

 

§ 13 

Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w następującej 

formie: 

 


