
ZMIANA DO REGULAMINU 
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE W

ROKU 2018/2019 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 65 

w Warszawie ul. Mścisławska 1

spowodowana przyznaniem dodatkowych środków w kwocie
18,200

Podstawa  prawna:  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie  warunków,  form,  trybu
przyznawania  i  wypłacania  oraz  wysokości  pomocy  materialnej  dla  uczniów  z  dnia
04.08.1993 r. (Dz. U. nr 74 poz. 350 z późniejszymi zmianami, Dz. U. nr 51 z 1997 r. poz.
326, Dz. U. nr 98 z 1998 r. poz. 613, Dz. U. nr 92 z 2000 r. poz. 1016).

§ 1.
TRYB DECYZYJNY

1. Ustalenie wysokości średniej ocen oraz rozdziału przyznawanych środków materialnych 
    dokonuje komisja w składzie:

- dyrektor szkoły - Marta Skrzyńska
- pedagog szkolny - Klaudia Tracz 

            - psycholog szkolny   - Katarzyna Miśków
- członek komisji - Teresa Kruszewska

2. Przy zmianie regulaminu wzięto pod uwagę zeszłoroczne wnioski o przyznanie stypendiów
za wyniki w nauce na podstawie  protokołów klasyfikacyjnych do których upoważnieni byli 
wychowawcy klas.
3. Komisja sporządza protokół z posiedzenia i przedstawia listę dzieci do zatwierdzenia 
    Dyrektorowi Szkoły. Ostatecznie stypendium przyznaje Dyrektor.

§ 2.
OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA STYPENDIUM ZA

WYNIKI WNAUCE

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane w naszej szkole uczniom, którzy  
w wyniku klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/2019 spełniają poniższe warunki:

1. Otrzymali ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania.
2. Średnia ocen z przedmiotów:

o w  klasach  IV  i  VI  -  język  polski,  język  angielski,  historia,  matematyka  i
przyroda wynosi od 5,0 do 5,49. 

o w klasach V – język polski, język angielski, historia, matematyka, biologia i
geografia wynosi od 5,0 do 5,49.

o w  klasach  VII  -  język  polski,  język  angielski,  drugi  język,  historia,
matematyka, biologia, geografia, chemia i fizyka wynosi od 5,0 do 5,49.
 



Klasy IV – średnia 5,0 – 150zł
Klasy V – średnia 5,0 – 170zł
Klasy VI – średnia 5,0 – 210zł
Klasy VII – średnia 5,0 – 300zł

3. Stypendium jest wypłacane u pedagoga szkolnego pok. 18 B w dniach:

14.11.2019 r. w godzinach 8.00-12.30
15.11.2019 r. w godzinach 11.00-14.30
18.11.2019 r. w godzinach 8.00-12.00
19.11.2019 r. w godzinach 12.00-17.00

Rodzice proszeni są o zgłaszanie się z dowodem osobistym.

Dzieci, które w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymały oceny powyżej średniej 5,5 otrzymały
stypendia naukowe w czerwcu 2019 r.

 


