REGULAMIN
wyłaniania kandydata do
Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika
w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 14 w Rybniku
Regulamin opracowano na podstawie Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr
201/XIV/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r.
I.
Uprawniona do składania wniosku o przyznanie Stypendium Prezydenta jest Rada
Pedagogiczna szkoły.
II.
Kandydata wyłania komisja konkursowa, którą dyrektor szkoły powołuje w terminie
do 30 kwietnia każdego roku.
III.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor zespołu lub jego zastępca, jako jej przewodniczący,
2) przewodniczący zespołów samokształceniowych,
3) pedagog szkolny.
IV.
Komisja wyłania spośród uczniów klas VI-ch tylko jednego kandydata na podstawie
poniższych kryteriów:
1) Kandydat jest uczniem, którego wiedza, zdolności i zainteresowania zdecydowanie
wykraczają poza program nauczania.
2) Kandydat jest uczniem, który w klasyfikacji za I semestr w klasie szóstej uzyskał
najwyższą średnią ocen.
3) Kandydat jest uczniem, który otrzymał ocenę wzorową z zachowania na koniec I
semestru w klasie szóstej.
4) Kandydat posiada szczególne osiągnięcia w konkursie interdyscyplinarnym lub
konkursach artystycznych i sportowych, np. uzyskał tytuł Laureata konkursu
interdyscyplinarnego, uzyskał tytuł Laureata lub zdobył I, II lub III miejsce w
konkursie artystycznym na szczeblu co najmniej wojewódzkim, zajął I, II lub III
miejsce w zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.
5) Kandydat jest uczniem, którego postawa i zaangażowanie w życie szkoły wyróżnia
się spośród innych.
6) Kandydat jest uczniem o dużej aktywności w środowisku lokalnym.
7) Komisja weźmie pod uwagę wyniki Sprawdzianu po klasie VI, jeśli te zostaną
nadesłane przez OKE w Jaworznie do szkoły przed terminem wymienionym w
punkcie VII niniejszego regulaminu. W tym przypadku kandydat musi uzyskać
wynik powyżej 30 pkt.
Kandydat musi spełniać co najmniej trzy spośród wymienionych wyżej kryteriów.
Przy kilku kandydatach Komisja może wziąć pod uwagę osiągnięcia uczniów w
klasach poprzednich.
V.
Komisja przed wskazaniem kandydata może zwrócić się o opinię do innych
nauczycieli.
VI.
Przy kilku kandydatach, zaproponowanych przez komisję, dopuszcza się możliwość
jego wyłonienia przez Radę Pedagogiczną poprzez głosowanie zwykłą większością
głosów.
VII. Komisja w imieniu Rady Pedagogicznej sporządza wniosek, który składa w Wydziale
Edukacji Urzędu Miasta w terminie do 31 maja każdego roku. Wniosek oprócz

danych osobowych ucznia powinien zawierać uzasadnienie tj. wskazanie spełniania
przez rekomendowanego ucznia kryteriów przyznawania Stypendium.
VIII. Informacja o przyznanym stypendium podawana jest w szkole do publicznej
wiadomości.

