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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

§ 1  
1. Szkolne stypendium za wyniki w nauce pt. „Złota Tarcza” otrzymują najlepsi uczniowie klas 

IV - VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.  
2. Tytuł „Najlepszego Absolwenta Złotej Tarczy” otrzymuje najlepszy absolwent Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.  
Celem powyższych działań określanych jako projekt stypendialny „Złota Tarcza” jest motywowanie 
uczniów do podejmowania wysiłku w realizacji procesu edukacyjnego na wszystkich obszarach 
pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. 
 

§ 2  
Środki finansowe przeznaczone na wypłaty stypendiów pochodzą ze składek dobrowolnych 
rodziców, darowizn przedsiębiorców, firm i innych podmiotów współpracujących ze Szkołą i Radą 
Rodziców i gromadzone są na koncie Rady Rodziców. 
 

§ 3  
Wysokość środków przeznaczonych w danym roku szkolnym na realizację projektu, ustala Rada 
Rodziców w uchwale budżetowej na dany rok szkolny. 
Kwota przeznaczona na stypendia i zapisana w budżecie na dany rok może ulegać zmianie. 
 
 

 

Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej Nr 2 
w Lubaczowie 



§ 4  
Zespół tematyczny Rady Rodziców ds. stypendiów na swoim posiedzeniu, po uzyskaniu informacji 
na temat przewidywanej ilości osób biorących udział w projekcie w danym roku, określa sposób 
podziału środków przeznaczonych na stypendia.  
Na w/w posiedzeniu określona zostaje również wysokość 100% stypendium, na podstawie której 
przeliczane są pozostałe przedziały kwotowe. 
 

§ 5  
Stypendia przyznaje się za okres danego roku szkolnego, w którym uczeń lub uczniowie uzyskali 
wysokie wyniki w nauce.  
Wyjątkiem jest stypendium dla najlepszego absolwenta, które przyznawane jest za okres dwóch 
ostatnich lat nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie. 
 

§ 6  
Stypendia wręczane są na apelu szkolnym kończącym danym rok szkolny z udziałem rodziców, 
zaproszonych gości, fundatorów stypendiów. 
 

§ 7  
Stypendia są przyznawane głównie w formie gotówkowej, mogą być też przyznawane w innej 
formie, np. rzeczowej. 
 

§ 8  
1. Szkolne stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na wniosek wychowawcy klasy, dla 

najlepszych uczniów, którzy spełniają określone w pkt. II § 16 wymagania.  
2. Tytuł najlepszego absolwenta przyznawany jest na wniosek wychowawcy klasy, dla najlepszego 

ucznia spełniającego warunki określone w pkt. II § 16.  
3. Wychowawca składa wypełniony wniosek (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) do sekretariatu 

Szkoły w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed ustaloną przez Dyrektora Szkoły 
konferencją klasyfikacyjną. 

4. Złożone wnioski weryfikuje komisja stypendialna w składzie:  
a. Członek Rady Rodziców - Przewodniczący zespołu ds. stypendiów za osiągnięcia w 

nauce „Złota Tarcza”, w razie nieobecności, wyznaczona przez niego osoba,  
b. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie lub wyznaczona przez Dyrektora 

osoba, 
c. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 
d. Skarbnik Rady Rodziców.  

5. Poszczególni przedstawiciele składają na wnioskach swoje parafki, jako akceptację złożonych 
wniosków. Brak parafki jest jednoznaczny ze złożonym sprzeciwem, w takim przypadku osoba 
składająca sprzeciw zobowiązana jest do pisemnego umotywowania swojego zdania i złożenia 
go w terminie 2 dni od dnia posiedzenia komisji na ręce przedstawiciela zespołu tematycznego 
Rady Rodziców ds. stypendiów.  

6. Najpóźniej dzień po końcowej konferencji klasyfikacyjnej Dyrektor szkoły przekazuje do Rady 
Rodziców dokument potwierdzający fakt uzyskania przez uczniów zakwalifikowanych do 
projektu wymaganych warunków niezbędnych do podjęcia dalszych kroków w zakresie 
kwalifikacji w projekcie.  

a. W/w wyżej dokument musi zawierać co najmniej wskazanie personalne (imię i 
nazwisko) ucznia, klasę do której uczeń uczęszcza, wskazanie osiągniętej średniej ocen 
klasyfikacji rocznej.  



7. Ostateczną weryfikację wniosków oraz zatwierdzenie przedziałów punktowych dokonuje 
zespół tematyczny Rady Rodziców ds. stypendiów. 

 
§ 9  

1. Termin składania wniosków przypada na 7 dni przed dniem wyznaczonym przez Dyrektora jako 
dzień konferencji klasyfikacyjnej i upływa o godzinie 15.00 danego dnia.  

2. W przypadku kiedy dzień składania wniosków wypada w dzień wolny od pracy, jako ostateczny 
dzień przyjmuje się wcześniej przypadający dzień pracujący, godzina pozostaje bez zmian.  

3. Datowy termin składania wniosków podaje się do publicznej wiadomości wraz z opracowaniem 
i przedstawieniem terminarza pracy szkoły w danym roku szkolnym. 

 
§ 10 

Zespół tematyczny Rady Rodziców ds. stypendiów przygotowuje protokół, który zawiera 
w szczególności: 

a. datę odbycia posiedzenia, 
b. skład zespołu tematycznego, 
c. wykaz imienny wszystkich uczniów ubiegających się o stypendia,  
d. kwotę przeznaczoną na stypendia lub inne nagrody, 
e. określenie sposobu rozdysponowania kwoty przeznaczonej na stypendia,  
f. imiona i nazwiska uczniów, klasę, uzyskaną ilość sumaryczną punktów, kwotę 

przyznanego stypendium lub wskazanie innej nagrody. 
 

§ 11  
Odwołanie od decyzji zespołu można składać do sekretariatu w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia na 
tablicy informacyjnej w szkole i stronie internetowej szkoły. Rozpatrzenie odwołania następuje 
przez komisję stypendialną w składzie, w którym rozpatrywano wnioski w terminie 3 dni od dnia 
złożenia odwołania - podjęta decyzja jest ostateczna. 
 

§ 12 
Podstawą do kwalifikacji uczniów są: 

1. wyniki klasyfikacji rocznej, z uwzględnieniem klasyfikacji śródrocznej; 
2. oceny zachowania;  
3. udział w konkursach i olimpiadach edukacyjnych - organizowanych przez jednostki oświatowe 

(przedszkola, szkoły), nadzoru pedagogicznego (kuratoria oświaty), inne instytucje których 
konkursy pokrywają się tematycznie z zakresem nauczania w szkole podstawowej. 

 
Nie uwzględnia się udziału w konkursach pozaszkolnych, wynikających z uczestniczenia w 
zajęciach pozaszkolnych. 

Dodatkowe kryterium stanowi: 
4. frekwencja; 

 
§ 13  

1. Warunkiem przyznania stypendium dla uczniów klas IV - VI jest spełnienie warunków 
określonych w pkt. II § 16 oraz uzyskanie minimum 70 punktów wynikających z przeliczenia 
uzyskanych wyników wg tabel umieszczonych w pkt. II.  

2. Warunkiem przyznania stypendium dla uczniów klas VII - VIII jest spełnienie warunków 
określonych w pkt. II § 16 oraz uzyskanie minimum 68 punktów wynikających z przeliczenia 
uzyskanych wyników wg tabel umieszczonych w pkt. II.  



3. Stypendium może zostać wypłacone wyłącznie uczniowi, którego rodzice/opiekunowie 
dokonali opłacenia składki na Radę Rodziców w roku szkolnym, za który nastąpiło 
wnioskowanie o przyznanie stypendium. 

 
 

§ 14  
1. Warunkiem przyznania tytułu „Najlepszego Absolwenta Złotej Tarczy” jest spełnienie 

warunków określonych w pkt. II § 16 oraz uzyskanie minimum 68 punktów wynikających z 
przeliczenia uzyskanych wyników wg tabel umieszczonych w pkt. II w każdym z dwóch 
ostatnich lat nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.  

2. Stypendium może zostać wypłacone wyłącznie uczniowi, którego rodzice/opiekunowie 
dokonywali opłacania składki na Radę Rodziców w każdym z dwóch lat, za które nastąpiło 
wnioskowanie o przyznanie nagrody. 

 
§ 15  

Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia w oparciu o wyniki klasyfikacji rocznej otrzymują 
je na zakończenie roku szkolnego, za który je otrzymali. 
 
Uczeń któremu przyznano tytuł „Najlepszego Absolwenta Złotej Tarczy” wyróżnienie otrzymuje na 
uroczystości kończącej rok szkolny w którym uczeń kończy edukację w Szkole Podstawowej Nr 2 w 
Lubaczowie. 



II. KRYTERIA 
 

§ 16 
Wniosek o stypendium może być złożony, gdy uczeń spełnia następujące kryteria: 

1. dla uczniów: 
a. średnia ocen klasyfikacji śródrocznej dla klas IV - VIII (co najmniej 5,00),  
b. średnia ocen klasyfikacji rocznej dla klas IV - VI (co najmniej 5,50) liczona w dniu 

składania wniosku, potwierdzona po końcowej konferencji klasyfikacyjnej,  
c. średnia ocen klasyfikacji rocznej dla klas VII - VIII (co najmniej 5,30) liczona w dniu 

składania wniosku, potwierdzona po końcowej konferencji klasyfikacyjnej, 
d. ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra),  
e. uczniowie klas IV – VI uzyskanie minimum 70 punktów wynikających z przeliczenia 

uzyskanych wyników wg tabel umieszczonych w pkt. II.  
f. uczniowie klas VII – VIII uzyskanie minimum 68 punktów wynikających z przeliczenia 

uzyskanych wyników wg tabel umieszczonych w pkt. II. 
2.  dla absolwentów:  

a. otrzymanie stypendium w dwóch latach poprzedzających zakończenie szkoły  
z wynikiem punktowym powyżej 68 punktów w każdym roku,  

b. średnia ocen klasyfikacji śródrocznej (co najmniej 5,00) w ostatniej klasie szkoły 
podstawowej,  

c. średnia ocen klasyfikacji rocznej (co najmniej 5,30) w ostatniej klasie szkoły 
podstawowej,  

d. ocena z zachowania (co najmniej bardzo dobra). 
 
   § 17 
Ustala się następujące zasady punktacji:  

a. średnia ocen:  
    

  Średnia Ilość punktów 
  6,00 60 
    

  5,90 – 5.99 59 
    

  5,80 – 5,89 58 
    

  5,70 – 5,79 57 
    

  5,60 – 5,69 56 
    

  5,50 – 5.59 55 
    

  5,40 – 5,49 54 
    

  5,30 – 5,39 53 
    

b. ocena z zachowania:  
    

  Zachowanie Ilość punktów 
  wzorowe 10 
    

  bardzo dobre 5 
    



c. frekwencja – zaokrąglona do pełnych wartości w górę: 

  
§ 18  

Za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach tematycznych przyznaje się punkty 
zgodnie z poniższym wykazem. Punkty za poszczególne etapy są sumowane. 

 
1. Konkursy posiadające podział na etapy i organizowane przez kuratoria 

lub inne organy nadzoru pedagogicznego. 
a) etap szkolny; 

1. kwalifikacja do kolejnego etapu - 5 pkt.; 
b) etap międzyszkolny / powiatowy; 

1. kwalifikacja do kolejnego etapu - 10 pkt.; 
c) etap wojewódzki; 

1. finalista - 15 pkt.;  
2. laureat - 30 pkt.; 

 
2. Konkursy naukowe ogólnopolskie organizowane przez np. Galileo,  

Olimpus, Memory Master.  
a) udział  - 2 pkt 
b) finalista  - 7 pkt. 
c) laureat   - 12pkt 

 
§ 19  

Szkolne stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnili wymogi określone w pkt. II § 16 
oraz osiągnęli co najmniej wartość punktową określoną w pkt I § 13. Wysokość stypendium 
definiuje pkt. II § 20. 
 

§ 20  
Wysokość stypendium określana jest w uchwale Rady Rodziców o podjęciu projektu 
stypendialnego. Wysokość określona w uchwale jest wartością 100% kwoty stypendium. 

 
 
Na podstawie niniejszej tabeli określa się wysokości kwoty stypendium przypadającą dla 
poszczególnych grup punktowych. 
 

 

Ilość punktów % wysokość stypendium 
powyżej  88 100% 

  

79-88 80% 
  

68-78 60% 
  

 
 

frekwencja % Ilość punktów frekwencja % Ilość punktów frekwencja % Ilość punktów
100 10 96 8 92 6 
99 9,5 95 7,5 91 5,5 
98 9 94 7 90 5 
97 8,5 93 6,5   

      



Wysokość nagrody finansowej lub jej odpowiednik rzeczowy dla najlepszego absolwenta 
szkoły czyli osoby uzyskującej tytuł „Najlepszego Absolwenta Złotej Tarczy” 
 

Ilość punktów % wysokość stypendium 
200 i więcej 150% - 200% 

  

 
§ 21  

Podczas kwalifikowania do projektu uwzględnia się czystą średnią matematyczną                     
z uwzględnieniem przyjętego ogólnie schematu zaokrąglania wyników.  
W projekcie nie może uczestniczyć osoba, której średnia ocen rocznych wynika                        
z zaokrąglenia wyniku średniej ocen do wielkości 5,50 i odpowiednio dla 5,30. 
 

§ 22 
Wypłata stypendium następuje na apelu szkolnym zgodnie z zapisem pkt. I § 6. 
 

§ 23  
Do promocji projektu używa się zaprojektowanego do tego celu logotypu, które stanowi 
załącznik nr 2 do tego regulaminu.  
Każdorazowe użycie logo musi być zgłoszone do autorów projektu - Rady Rodziców, użycie 
logo bez zgody właścicieli projektu jest zabronione, wyłączeniu podlega używanie logotypu 
przez uczniów, którzy otrzymali stypendia.  
Każda nagroda wręczana dla stypendysty projektu „Złota tarcza” powinna być opatrzona 
informacją o nadaniu takiego tytułu uczniowi lub logotypem promującym projekt. 
 

§ 24  
Regulamin może ulec zmianie w formie przyjętej przez Radę Rodziców. 



 
 

 

Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej Nr 2 
w Lubaczowie 

Data złożenia 
wniosku: 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu szkolnych stypendiów  
za osiągnięcia w nauce 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO – ZŁOTA TARCZA 

rok szkolny:   klasa:  

 

Wnioskodawca: 
 

Imię i nazwisko wychowawcy 

     

1. Dane ucznia 

a) Nazwisko ucznia 
 

b) Imię ucznia 
 

 

3. Kryteria z regulaminu 
Ilość punktów 

zgodnie  
z regulaminem 

Suma punktów pozycje 
b+c+d+e 

a) średnia ocen śródrocznych 
   

b) średnia ocen końcowych 
  

c) ocena zachowania 
  

d) frekwencja ucznia 
  

e) udział lub osiągnięcia w konkursach, 
olimpiadach, potwierdzone kserokopią 
dyplomu lub zaświadczenia 
 
Wskazanie określonych w pkt. II § 18 
etapów konkursowych wraz z ilością 
przypadających dla danego etapu punktów. 

§18/1. 

 
 
 
 

§18/2. 

 

Wnioskuję o przyznanie stypendium szkolnego 

  Data i podpis wychowawcy klasy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie 

Po
dp

is
y 

w
ym

ie
ni

on
yc

h 
os

ób
 

 

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 
 

Przewodniczący zespołu ds. projektu „Złota Tarcza” 
 

Skarbnik Rady Rodziców 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej Nr 2 

w Lubaczowie 



 
załącznik nr 2 do Regulaminu szkolnych stypendiów  

za  osiągnięcia w nauce  
 


