
         Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr 2/2019 

  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 32 

  z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci  

  Majdanka w Lublinie z dnia  24 stycznia  2019 r. 

 

DSZ.011 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI  W NAUCE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. PAMIĘCI MAJDANKA  

W LUBLINIE 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którego celem jest 

wspieranie edukacji uczniów zdolnych jest stypendium za wyniki w nauce. 

2. Stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III oraz uczniom klasy 

IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

 

 

Warunki udzielania stypendium 

 

§ 2 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę  zachowania 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 oraz co najmniej dobrą ocenę 

zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

 

1) Przez pojęcie „wysoka średnia ocen” rozumie się uzyskanie przez ucznia średniej ocen 

minimum 5,0. 

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć 

kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy     

z dnia 28 listopada 2003 r  o świadczeniach rodzinnych. 

 

 

Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce 

 

§ 3 

1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej (załącznik nr 1). 

2. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  przyznaje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych 

przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 



 

Postanowienia końcowe 

 

§ 4 

1. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest jednorazowo w każdym okresie. 

2. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce podawane będą 

do publicznej wiadomości. 

3. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce wchodzi w życie z dniem 

podpisania.  


