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Regulamin przyznawania stypendiów w ramach realizacji projektu                                                  

„2 jest OK. – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości 

oferty edukacji Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Augustowie”                             

nr RPPD.03.01.02-20-0006/15 

 

I . ZASADY OGÓLNE.  

1. Stypendium będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy, z wyrównaniem od 

września 2017 roku– VI 2018 –na podstawie świadectwa promocyjnego za 

poprzedni rok. 

Ilość stypendystów będzie uzależniona od osiąganych wyników. 

 

2. Przy określaniu osób zakwalifikowanych do stypendium z klas w kl.  V, VI, VII 

szkoły podstawowej  bierze się  pod uwagę uczniów, którzy  złożyli stosowną 

dokumentację projektową oraz uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen 

z przedmiotów założonych w projekcie, czyli przyroda, matematyka, język 

angielski. 
    

3. Warunkiem koniecznym otrzymania stypendium jest ocena bardzo dobra lub 

celująca przynajmniej z jednego z w/w przedmiotów.  

 

 

4. Najniższa średnia w klasach szkoły podstawowej, od której komisja może 

kwalifikować do stypendium to 4,33 z przedmiotów wymienionych wyżej  (przyroda, 

matematyka, język angielski) oraz spełnienie kryterium z punktu 3.  

 

5. Maksymalna łączna liczba punktów w klasach szkoły podstawowej wynosi 18 = 6 

przyroda + 6 matematyka +6 język angielski.  

 
6. 18 punktów – kwota stypendium wynosi 400 zł/ miesiąc –  (średnia ocen 6,00) 

17 punktów – 300 zł / miesiąc                                               (5,67)                                                         

15-16  punktów – 200 zł/miesiąc                                            (5,00 i 5,33) 

14 punktów – 100 zł/miesiąc                                                  (4,67) 

13 punktów – 50 zł/miesiąc                                                    (4,33) 

 

7. Przy określaniu osób zakwalifikowanych do stypendium z II, III klas gimnazjum 

bierze się  pod uwagę uczniów, którzy  złożyli stosowną dokumentację projektową 

oraz uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen z przedmiotów założonych 

w projekcie, czyli biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, język 

angielski. 

 

8. Warunkiem koniecznym otrzymania stypendium jest przynajmniej jedna ocena 

bardzo dobra lub celująca spośród w/w przedmiotów. 
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9. Z racji tego, iż w gimnazjum znacznie trudniej osiągnąć bardzo wysoka średnią z w/w 

przedmiotów  ustalono dolną granicę 3,80 z w/w przedmiotów oraz spełnienie  

kryterium z punktu 8.  

 

10. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania w klasach gimnazjum  wynosi  

36 = 6 przedmiotów x 6 (maksymalna ocena z przedmiotu). 

 

33- 36  punktów – stypendium wynosi 500 zł/miesiąc –  średnia ocen (5,50 -6,00) 

30 - 32 punktów - 400 zł/miesiąc                   (5,00 – 5,49) 

29 punktów  –       300 zł/miesiąc                   (4,80 –  4,99) 

27-28  punktów  – 200 zł/miesiąc                   (4,50 – 4,79) 

24-26 punktów –   100 zł/miesiąc                   (4,00 – -4,49) 

23 punkty – 50 zł/miesiąc                              (3,80 – 3,99) 

 

 

II. PROCEDURA ORGANIZACYJNA: 

 

1. Stypendia przyznaje komisja Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego. 

1) Wychowawca klasy otrzymuje „Tabelę rekrutacyjną” – (wzór  nr 1 lub nr 2), którą 

uzupełnia wspólnie  z uczniami  i potwierdza prawdziwość danych własnoręcznym 

podpisem wypełniając w rubrykach oznaczonych  N - „do wypełnienia przez 

wychowawcę”.  

2) Wychowawca klasy przedstawia uzupełnioną „Tabelę zbiorczą” klasy  

koordynatorowi projektu w ustalonym terminie.  

3) Koordynator zwołuje Komisję Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego i przekazuje 

zebrane dane  w ustalonym terminie  do  4 osobowej komisji Szkolnego Punktu 

Rekrutacyjnego, który ustala ostateczną listę osób  otrzymujących stypendia i podaje 

do publicznej wiadomości treść protokołu najpóźniej trzeciego dnia po zebraniu 

komisji .  

4) Przewodniczącym komisji jest Dyrektor Szkoły. Koordynator pełni rolę sekretarza  

w komisji. 

5) Komisja przeprowadza rekrutacje dwustopniowo:  

2. Wstępny  stopień rekrutacji – to poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne :  

a) Formularz zgłoszeniowy podpisany przez kandydata, Rodzica/prawnego opiekuna 
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b) Oświadczenie Rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na uczestnictwo 

syna/córki w Projekcie   

c) Deklaracja uczestnictwa podpisana przez uczestnika projektu  

d) Oświadczenie Uczestnika/Prawnego opiekuna projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych podpisane przez Uczestnika projektu/Prawnego 

opiekuna   

e) Oświadczenie Uczestnika/Rodzica o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji  

f) Zaświadczenie od wychowawcy ucznia, zawierające potwierdzenie prawdziwości 

danych. 

3. Zasadniczy  stopień rekrutacji w klasach szkoły podstawowej to: 

1. wpisanie do  tabeli zbiorczej  wszystkich zgłoszonych uczniów kl. V, VI i VII oraz  

ich punktów za oceny na świadectwie promocyjnym z poprzedniej klasy: ocena 

z przyrody, matematyki, języka angielskiego, ze zwróceniem uwagi na spełnienie 

warunku koniecznego (patrz punkt I.3.),  

2. zsumowanie punktów za wpisane oceny,  

3. uporządkowanie nazwisk zgłoszonych uczniów według kolejności – od najwyższej do 

najniższej sumy punktów  zgodnie z punktem I.6.   

4.  przyznanie stypendiów zgodnie z wytycznymi w niniejszym Regulaminie. 

4. Zasadniczy  stopień rekrutacji w klasach gimnazjum to: 

1. wpisanie do tabeli zbiorczej wszystkich zgłoszonych uczniów kl. II, III  klas  

gimnazjalnych i ich punktów za oceny na świadectwie promocyjnym z poprzedniej 

klasy, 

2. zsumowanie punktów za oceny z biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki, 

języka  angielskiego,  ze zwróceniem uwagi na spełnienie warunku koniecznego (patrz 

punkt I.8.)  

3.  uporządkowanie nazwisk uczniów według kolejności – od najwyższej do najniższej 

sumy punktów zgodnie z punktem I.9   

 

5.  Skład Komisji Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego dla klas gimnazjum:  

1. Dyrektor Szkoły – Agnieszka Renata Milanowska  

2. Pedagog szkolny – Anna Pawłowska  

3. Wytypowany nauczyciel  ……………………………………………….. 

4. Koordynator projektu  - Henryka Rzepecka 
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6.  Skład Komisji Szkolnego Punktu rekrutacyjnego dla klas  V, VI, VII szkoły    

     podstawowej : 

1. Dyrektor Szkoły – Agnieszka Renata Milanowska  

2. Pedagog szkolny – Beata Palczewska   

3. Wytypowany nauczyciel  ……………………………………………….. 

4. Koordynator projektu  - Henryka Rzepecka 

 

 
  


