
Załącznik  nr  1 do Zarządzenia nr  35/2020  

Dyrektora Szkoły Podstawowe nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 

z dnia 25 września 2020 roku  

 

Uchwała nr 9/2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie  

z dnia 15 września 2020 r.  

 

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE 

Na podstawie art. 90g ust. 1-11 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572, ze zmianami) ustala się następujący regulamin przyznawania stypendium  

za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:  

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen  

co najmniej 5,60 oraz wzorową ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semest 

r, w którym przyznaje się stypendium. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

oraz wzorową ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje 

się stypendium. 

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV  

do ukończenia pierwszego semestru nauki, a także uczniom klas VIII za wyniki w II semestrze 

nauki. 

5. Wniosek (wzór - załącznik nr 2) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub  

za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy na podstawie uchwały rady pedagogicznej 

podjętej po zakończeniu klasyfikacji semestralnej (rocznej) do komisji stypendialnej powołanej 

przez dyrektora szkoły. 

6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 winien być złożony w sekretariacie szkoły w terminie  

7 dni od dnia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

7. Komisja stypendialna sprawdza i opiniuje wniosek pod względem formalnym w terminie  

14 dni od dnia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

8. Komisja stypendialna przekazuje wnioski do akceptacji Dyrektorowi Szkoły. 

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze. 

10. Liczba stypendystów przekazywana jest do organu prowadzącego. 

11. Organ prowadzący uzgadnia liczbę oraz wysokość stypendiów. 

12. Po przekazaniu przez organ prowadzący środków na konto Szkoły, pracownik Szkoły zwraca 

się do Rodzica/opiekuna prawnego z prośbą o złożenie w sekretariacie Szkoły oświadczenia 

(wzór - załącznik nr 3). 

13. Przyznana kwota stypendium zostaje przekazana na numer konta wskazany w oświadczeniu. 

14. Regulamin podlega zmianom w miarę zmieniającego się stanu prawnego. 


