
   

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

 

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY  
 

W LUBINIE 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 
1. Stypendium naukowe/sportowe/artystyczne przyznaje się Uczniowi osiągającemu 

sukcesy w co najmniej jednej z wymienionych kategorii i osiągającemu bardzo dobre 

wyniki w nauce. Uczeń prezentuje również godną postawę,  czynnie uczestniczy w 

społecznym życiu szkoły i/lub działa na rzecz środowiska lokalnego.  

 

2. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzi dyrektor szkoły, 

wicedyrektorzy, przedstawiciel grona pedagogicznego.  Komisja Stypendialna opiniuje 

wnioski stypendialne. 

 

3. Wniosek stypendialny jest zaopiniowany negatywnie, jeżeli nie spełnia wymogów 

formalnych. 

 

4. Wnioski do Komisji Stypendialnej może złożyć rodzic, uczeń, wychowawca,  koordynator 

Szkolnego Programu „Talent” na właściwym formularzu dostępnym na stronie 

internetowej szkoły, najpóźniej w ostatni poniedziałek danego roku szkolnego.  Wniosek 

musi być odpowiednio umotywowany i poprawnie uzupełniony. 

 

5. Dla Uczniów klas I-III szkoły podstawo wnioskuje wychowawca klasy. 

 

6. Wysokość rocznej puli nagród pieniężnych w SSP w Lubinie uchwalana jest przez Radę 

Rodziców najpóźniej do końca października danego roku szkolnego. 

 

7. Stypendium przyznaje się raz w roku tj. w ostatnim tygodniu roku szkolnego. 

 

8. Uczeń, któremu przyznano stypendium, odbiera je osobiście za okazaniem legitymacji 

szkolnej. 

 

9.  Lista stypendystów jest ogłaszana podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego i 

umieszczana na stronie internetowej szkoły. 

 

10. Uczeń, któremu przyznano stypendium, może ubiegać się o nie w nowym roku szkolnym. 

 

 

11. Wysokość przyznawanych stypendiów jest uzależniona od kwoty wyasygnowanej na ten 

cel przez Radę Rodziców.  

 

 



12. Decyzje Komisji Stypendialnej są nieodwołalne. 

 

 

 
 
II.KRYTERIA PRZYZNAWNIA STYPENDIUM W SSP W LUBINIE: 
 
1. Stypendium naukowe/ sportowe/ artystyczne otrzymuje Uczeń, który spełnia wszystkie z 

poniższych warunków: 
 

a) na koniec każdego trymestru uzyskał średnią ocen minimum 4,75; 
 
b) na koniec każdego trymestru otrzymał co najmniej z zachowania ocenę bardzo 

dobrą;  
 
 

c) jest laureatem, finalistą przynajmniej w dwóch olimpiadach, konkursach i/lub 

zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, które odbyły się w 
danym roku szkolnym – należy udokumentować np. kserokopią dyplomów; 

 
 

 
d) wykazuje się postawą prospołeczną - jest pomysłodawcą ciekawych projektów 

edukacyjnych, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, działa np. w SU, wolontariacie, 
pomaga innym Uczniom. – pozytywna opinia opiekuna SU, wychowawcy, 

koordynatora programu „Talent”, opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu. 
 

 
 

 

 
 

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2018 r. 
 

Wchodzi w  życie z dniem 01 września 2018 r.  
 

 
 

 

Marta Pilecka-Lalewicz 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej 

w Lubinie 


