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Lublin, dnia 2 września 2019 roku 

 

Regulamin stypendiów 

za wyniki w nauce uczniów 

Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie 

 

I. Postanowienia wstępne  

 

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady oraz warunki i tryb przyznawania 

stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Międzynarodowej Szkoły 

Podstawowej Paderewski w Lublinie, wpisanej do ewidencji szkół 

niepublicznych gminy Lublin pod numerem ewidencyjnym 73/G/N, zwanej 

dalej Szkołą.  

2. Celem przyznawania stypendiów jest motywowanie uczniów Szkoły do 

osiągania wysokich wyników w nauce, w szczególności na egzaminach 

zewnętrznych oraz osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych i 

olimpiadach, a także nagradzanie uczniów za systematyczną i rzetelną 

naukę.  

3. Fundatorem stypendiów jest organ prowadzącym Szkołę, tj. CRH Akademos 

Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Symfonicznej 1, 20-853 w Lublinie, 

zarejestrowana pod numerem KRS 0000067730 w Krajowym Rejestrze 

Sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI 

Wydział Gospodarczy.  

4. Fundator dokonuje wypłaty stypendiów po zakończeniu danego roku 

szkolnego, na rachunek bankowy ucznia wskazany przez rodzica lub na 

rachunek bankowy rodzica w przypadku, gdy uczeń nie posiada rachunku 

bankowego.  

5. Niniejszy Regulamin jest nadawany i zmieniany przez Fundatora oraz 

akceptowany przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020.  

 

II. Kryteria przyznawania i wysokość stypendium za wyniki w nauce:  

 

A. Stypendia za wyniki w nauce potwierdzone ocenami klasyfikacyjnymi i wynikami 

egzaminów zewnętrznych:  

 

1. Stypendium za wyniki w nauce potwierdzone wynikami klasyfikacyjnymi i 

wynikami egzaminów zewnętrznych za dany rok szkolny otrzymują uczniowie 

klas VIII Szkoły, którzy spełnili łącznie wszystkie nw. warunki:  

a) zostali na koniec roku sklasyfikowani ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, b) otrzymali roczną wzorową ocenę zachowania,  

b) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,20,  

c) na egzaminie ósmoklasisty uzyskali wyniki na poziomie co najmniej: 95% 

z języka angielskiego oraz średnią co najmniej 90% z pozostałych części 

egzaminu.  
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2. Do średniej ocen, o której mowa wyżej, zaliczane są wszystkie przedmioty 

realizowane przez uczniów spośród niżej wymienionych:  

a) język polski,  

b) języki obce nowożytne (obowiązkowe),  

c) historia,  

d) matematyka,  

e) fizyka,  

f) chemia,  

g) biologia, 

h) geografia.  

3. Wysokość stypendium wynosi 1000 zł.  

 

B. Stypendia za wyniki w nauce potwierdzone wynikami konkursów i olimpiad:  

 

1. Stypendium za wyniki w nauce potwierdzone szczególnymi osiągnięciami w 

konkursach i olimpiadach, otrzymują uczniowie Szkoły, którzy w danym roku 

szkolnym uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty lub tytuł laureata albo 

finalisty olimpiady przedmiotowej, której laureat i finalista zgodnie z art. 44zx 

ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) jest zwolniony z egzaminu 

ósmoklasisty z tego przedmiotu.  

2. Wysokość stypendium wynosi 1000 zł za każdy tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora 

oświaty lub laureata albo finalisty olimpiady, o której mowa w pkt II.B.1.  

 

III. Tryb przyznawania i wypłaty stypendium  

 

1. Kwoty stypendiów za wyniki za wyniki w nauce potwierdzone ocenami 

klasyfikacyjnymi i wynikami egzaminów zewnętrznych oraz za wyniki w nauce 

potwierdzone wynikami konkursów i olimpiad sumują się.  

2. Dyrektor Szkoły w terminie nie później niż 7 dni po dacie zakończenia roku 

szkolnego składa do Fundatora listę zbiorczą, zawierającą nazwiska uczniów, 

którzy spełnili warunki przyznania stypendiów.  

3. Lista zbiorcza jest sporządzana na podstawie list przygotowanych przez 

wychowawców każdego oddziału Szkoły, złożonych do dyrektora Szkoły nie 

później niż 7 dni po dacie końcoworocznego, klasyfikacyjnego posiedzenia 

rady pedagogicznej Szkoły i zawiera: imiona i nazwiska uczniów, którzy spełnili 

warunki otrzymania stypendiów, rodzaj stypendium, a także:  

a) w przypadku stypendium za wyniki w nauce potwierdzone ocenami 

klasyfikacyjnymi i wynikami egzaminów zewnętrznych: średnią ocen z 

przedmiotów określonych wyżej, ocenę zachowania, wynik na 

egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego oraz średni wynik z 

pozostałych części egzaminu,  

b) w przypadku stypendium za wyniki w nauce potwierdzone wynikami 

konkursów i olimpiad: nazwę konkursu lub olimpiady oraz rodzaj tytułu 

uzyskanego przez ucznia. 4. Zarząd Fundatora podejmuje w terminie 3 

dni po otrzymaniu listy zbiorczej uchwałę o wypłacie stypendiów i 
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przekazuje ją do dyrektora Szkoły, który na tej podstawie informuje 

rodzica o przyznaniu i zamiarze wypłaty stypendium jego dziecku oraz 

zwraca się do rodzica o wskazanie numeru rachunku bankowego, na 

które ma zostać wypłacone stypendium.  

4. Rodzic wskazuje na piśmie lub pocztą elektroniczną numer rachunku 

bankowego, na który ma zostać wypłacone stypendium oraz imiona, 

nazwisko i adres posiadacza rachunku.  

5. Stypendium jest wypłacane w ratach po 500 zł, przy czym:  

a) pierwsza rata – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji przez 

Szkołę o numerze rachunku,  

b) kolejne raty – co miesiąc, począwszy od września, najpóźniej do 10-ego 

dnia miesiąca. Warunkiem wypłaty kolejnych rat stypendium jest 

rozpoczęcie nauki w I klasie Międzynarodowego Liceum 

Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie.  

 

 

 

Członek Zarządu 

CRH AKADEMOS Sp. z o.o. 

Członek Zarządu 

CRH AKADEMOS Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu CRH 

AKADEMOS Sp. z o.o. 

       Krzysztof Dołęgowski                       Katarzyna Olejnik                           dr Adam Kalbarczyk 

 

 

 

 

 

 


