Regulamin przyznawania stypendiów
dla uczniów szkół współpracujących z SPSM
w jego statutowych formach pracy.
§1
1. O stypendium mogą ubiegać się:
a) Uczniowie uzyskujący wybitne wyniki sportowe lub artystyczne.
b) Uczniowie pasjonaci zgodnie z płaszczyznami wyznaczonymi w ramach Akcji SPSM „Pasje”.
c) Uczniowie uzyskujący wybitne wyniki w szkolnej samorządności uczniowskiej oraz edukacji
ekologicznej.
d) Uczniowie z problemami zdrowotnymi, osiągający wybitne wyniki w nauce.
§2
1. Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom szkół podstawowych (od
II etapu kształcenia – po klasie IV) i szkół ponadpodstawowych, którzy są finalistami i/lub
laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, którzy spełniają następujące
warunki:
- uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z
przedmiotów ogólnokształcących; uzyskali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnili co
najmniej jeden z warunków:
a) byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego,
b) byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.
§3
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom szkół podstawowych (od II
etapu kształcenia – po klasie IV) i szkół ponadpodstawowych, którzy uczestniczyli w
sportowych finałach zawodów międzynarodowych i/lub finałach ogólnopolskich konkurencji
sportowych w ramach różnych dyscyplin, którzy spełniają następujące warunki:
- uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,00 z
przedmiotów ogólnokształcących; uzyskali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnili co
najmniej jeden z warunków:
a) uczestniczyli w finałach konkurencji sportowej międzynarodowej lub ogólnopolskiej
b) byli laureatami wojewódzkiego finału dyscypliny sportowej.

§4
1. Stypendium za osiągnięcia w zakresie samorządności szkolnej oraz edukacji ekologicznej
mogą uzyskać uczniowie szkół podstawowych (od II etapu kształcenia – po klasie IV) i szkół
ponadpodstawowych, którzy spełniają następujące warunki:.
- uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0 z
przedmiotów ogólnokształcących; uzyskali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnili co
najmniej jeden z poniższych warunków:
a) jako wolontariusze zaangażowali się w działania wymagające osobistej odwagi dla dobra
ludzi potrzebujących pomocy,
b) kierując samorządnością uczniowską wykazali się pracą na rzecz koleżanek oraz kolegów
dotykanych ostracyzmem środowiska uczniowskiego,
c) wykazali szczególną troskę o ekologię środowiska swojego zamieszkania
§5
1. Stypendium dla uczniów z problemami zdrowotnymi, mogą uzyskać uczniowie szkół
podstawowych (od II etapu kształcenia – po klasie IV) i szkół ponadpodstawowych, którzy
spełniają następujące warunki:
- borykają się z problemami zdrowotnymi, które mogą udokumentować,
- uzyskali w roku poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z
przedmiotów ogólnokształcących, bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co
najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zostali zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym,
ogólnopolskim lub wojewódzkim
b) wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z
niej celujące stopnie a pozostałych co najmniej bardzo dobre.
§6
1. Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:
a) dyrektorzy szkół, w których działają jednostki terenowe SPSM
b) dyrektorzy szkół z Klubu Przodujący Szkół z woj. małopolskiego
c) dyrektorzy szkół artystycznych i sportowych, biorących udział w Akcji 1% z SPSM
2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są również na stronie www.spsm.edu.pl.

3. Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać:
a) opinię Rady Pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeń
b) uwierzytelniona przez szkołę kopię świadectwa
c) uwierzytelnione przez składających wniosek (§6, pkt.1) dyplomy potwierdzające osiągnięcia
kandydatów
4. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydatów i nie jest
stypendium socjalnym.
7. Stypendium nie przyznaje się stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
§7
1. O przyznaniu stypendium zawiadamia się zainteresowanego ucznia i jego rodziców w
terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Wojewódzki SPSM.
2. Uroczyste wręczenie dyplomu stypendysty odbywa się po podjęciu uchwały przez ZW SPSM
na specjalnej uroczystości 14 października w Dniu Edukacji Narodowej
3. Lista stypendystów jest podawana do publicznej wiadomości na stronie www.spsm.edu.pl.
§8
1. Stypendium przyznawane podlega anulowaniu gdy uczeń:
a) dokona poważnego wykroczenia przeciwko regulaminowi szkoły
b) przerwie naukę w szkole w trakcie roku szkolnego
2. Uczeń, któremu przyznano stypendium, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzice
(opiekunowie prawni) oraz dyrektor szkoły zobowiązują się do powiadomienia ZW SPSM
w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w §8, ust.1, pkt. a,b
3. Dane osobowe stypendystów oraz informacje o ich osiągnięciach mogą być wykorzystane
w celach działań promocyjnych SPSM.
§9
1. Listę stypendystów formułuje Komisja w składzie:
a) Przewodniczący ZM Kraków
b) Przewodniczący ZP Chrzanów
c) Przewodniczący ZP Oświęcim
d) Przewodniczący ZP Kraków (ziemski)
e) Przewodniczący ZP Wieliczka
f) Przewodniczący ZP Myślenice
g) Przewodniczący ZP Sucha Beskidzka

2. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z wnioskami oceniają każdą kandydaturę według
następujących kryteriów punktowych:
a) zwycięzcy konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym:
- I miejsce – 20 pkt
- II miejsce – 18 pkt
- III miejsce – 15 pkt
- uczestnictwo – 10 pkt
b) zwycięzcy konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim:
- I miejsce – 15 pkt
- II miejsce – 13 pkt
- III miejsce – 12 pkt
- uczestnictwo – 8 pkt
c) zwycięzcy konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim:
- I miejsce – 12 pkt
- II miejsce – 10 pkt
- III miejsce – 8 pkt
- uczestnictwo – 5 pkt
3. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów.
§10
2. Członkowie Komisji Stypendialnej zobowiązują się do złożenia oświadczenia o braku
powiązań rodzinnych lub innych z uczniami ubiegającymi się o przyznanie świadczenia.
3. Opinie Komisji Stypendialnej przyznawane są większością głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby jej członków.
4. Z prac Komisji Stypendialnej sporządzony jest protokół, który Przewodniczący Komisji
niezwłocznie przekazuje ZW SPSM.
5. W protokole Komisja Zamieszcza informacje o pozytywnie zaopiniowanych wnioskach i
proponowanych do objęcia wsparciem stypendystów. Załącznikami do protokołu są:
a) lista obecności członków Komisji,
b) sporządzona przez Komisję lista stypendystów z podaną liczbą punktów
c) złożone wnioski.
5. Wnioski wytypowane przez Komisję Stypendialną zatwierdza ZW SPSM.
§11
1. Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznaje się w liczbie 3, za osiągnięcia sportowe w
liczbie 3, stypendia dla uczniów z sukcesami w kierowaniu samorządnością szkolną i
działalności ekologicznej przyznaje się w liczbie 2, stypendia dla uczniów z problemami
zdrowotnymi przyznaje się w liczbie 2. Łącznie SPSM funduje 10 stypendiów w wysokości
200 zł miesięcznie dla każdego stypendysty.

§12
1. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca (10 miesięcy).
2. Przyznane stypendium wypłaca się w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
3. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, gdzie ze względu na kwestie proceduralne związane z
przyznawaniem stypendiów dopuszcza się wypłacenie ww. stypendium do dnia 15 października
w podwójnej wysokości (za wrzesień oraz październik).
§13
1. Stypendia są finansowane z dochodów własnych SPSM.
2. Stypendium przekazane zostanie w sposób wskazany we wniosku.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
ZW SPSM.

