REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 267 W WARSZAWIE
Podstawa prawna: Art. 90 g. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z
późniejszymi zmianami)
ZASADY OGÓLNE
§1
1. Stypendia sportowe udzielane są ze środków przyznanych przez organ prowadzący na ten
cel w budżecie szkoły.
2. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 267 w
Warszawie.
3. Przez ucznia rozumie się osoby uczęszczające do szkoły podstawowej, tj. uczniowie klas
IV- VIII.
§2
Udzielanie stypendiów ma na celu motywowanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia
w sporcie.
§3
1. Stypendia przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Komisji Stypendialnej.
2. Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium oraz wnioskuje do Dyrektora Szkoły
o przyznanie stypendium.
3. Wnioski do Komisji Stypendialnej składają wychowawcy klas.
4. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty stanowiącej 2-krotność kwoty
określonej ustawą o świadczeniach rodzinnych przewidzianych na dany rok.
§4
1. Wniosek, o którym mowa w § 8 powinien zawierać:
-dane personalne ucznia,
-nazwę szkoły i jej adres,
-ocenę z zachowania oraz wyniki sportowe poświadczone przez wychowawcę;

2. Wnioski według ustalonego wzoru należy składać do dnia rocznego klasyfikacyjnego
posiedzenia Rady Pedagogicznej.
3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
-zaświadczenia lub kserokopie dyplomów dokumentujące osiągnięcia ucznia.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW ZA OSIĄGNIECIA SPORTOWE
§5
Stypendium może być przyznane za osiągnięcia sportowe:
1. Uczniowi który w poprzednim okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz
uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym.
2. O przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej
niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w szkole, z zastrzeżeniem że:
stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
§7
Zgodnie z Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży należy przyjąć
rozróżnienie na:
- międzyszkolne zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy
- zawody sportowe w relacji klubowej organizowane przez polskie i okręgowe związki
sportowe oraz europejskie i światowe federacje w danej dyscyplinie.
1. Za wysokie wyniki sportowe w międzyszkolnych zawodach przyjmujemy:
a) miejsce 1-3 na etapie powiatowym i ponad powiatowym
b) miejsce 1-5 na etapie wojewódzkim
2. Za wysokie wyniki sportowe w zawodach sportowych w relacji klubowej przyjmujemy:
a) miejsce 1-3 w turniejach o randze międzynarodowej organizowane przez Kluby, wpisane w
kalendarzu zawodów co najmniej okręgowych związków sportowych, z zastrzeżeniem,
udziału zawodnika w grupie A przy podziale uczestników zawodów na grupy względem
zaawansowania;
b) miejsce 1-3 w zawodach organizowanych przez okręgowy związek sportowy: Warszawska
Olimpiada Dzieci, Młodzików, Juniorów młodszych i Juniorów;

c) miejsce 1-3 w zawodach organizowanych przez okręgowy związek sportowy:
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików traktowane w grupie wiekowej młodzika jako
Mistrzostwa Polski;
d) miejsce 1-5 w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy, europejską lub
światową federację w danej dyscyplinie: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa
Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Puchary Świata i Europy;
§8
Komisja Stypendialna dokonuje podziału środków przyznanych na stypendium za osiągnięcia
sportowe proporcjonalnie do osiągniętych wyników z zastrzeżeniem, uznania najwyższego
osiągniętego wyniku przez ucznia:
1. Po złożeniu wszystkich wniosków kwota przyznana na stypendium za osiągnięcia
sportowe, jest przeliczana na jednego ucznia uprawnionego do świadczenia co stanowi kwotę
bazową.
2. Podział środków dokonywany jest według poniższych kategorii:
a) kategoria I – 130% kwoty bazowe dla uczniów spełniających kryterium
§ 7 pkt 1 b) i pkt 2 c i d)
b) kategoria II – 100% kwoty bazowej dla uczniów spełniających kryterium
§ 7 pkt 1 a) i pkt 2 b)
c) kategoria III – 70 % kwoty bazowej dla uczniów spełniających kryterium § 7 pkt 2 a)
3. W przypadku niemożliwości równomiernego podzielenia środków przyznanych na
stypendium za osiągnięcia sportowe, Komisja Stypendialna może w szczególnych
przypadkach:
a) dokonać zwiększenia równomiernie stypendium za osiągnięcia sportowe, uczniom
spełniającym § 7 pkt 1 b) i pkt 2 c i d);
b) dokonać zmniejszenia równomiernie stypendium za osiągnięcia sportowe, uczniom
spełniającym § 7 pkt 1 a) i pkt 2 a i b);
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor
Szkoły.

