Drogi Uczniu,
Jeśli jesteś uczniem klasy V, VI lub VII Szkoły Podstawowej nr 2
w
Augustowie,
to
możesz
zdobyć
stypendium
z
projektu
"2
jest
ok
indywidualny
program
wzmocnienia
i
atrakcyjności
i podniesienia jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2
w Augustowie ".
I TURA
1. Jeśli z przyrody, matematyki i języka angielskiego
na świadectwie z
czerwca 2017 roku masz bardzo wysoką średnią, to weź od wychowawcy
arkusz zgłoszeniowy i oświadczenie o udziale w projekcie, przekaż to
Rodzicom, uzyskaj ich pisemną zgodę i dostarcz podpisane do wychowawcy.
Zgłoś się do wychowawcy już dziś, bo druki i zgłoszenie musisz dostarczyć do
16 marca 2018 r.
2. Jeśli dodatkowo masz wysoką średnią ze wszystkich przedmiotów na świadectwie
z czerwca 2017 roku i wzorowe zachowanie oraz byłeś uczestnikiem zajęć
dodatkowych w szkole, to masz zwiększoną szansę, abyś to Ty uzyskał/a
stypendium w przypadku dużej liczby uczniów z jednakową bardzo wysoką
średnią.
3. W I turze stypendium będzie przyznane z wyrównaniem - za czas od września
2017 do stycznia 2018.
4. Na poziom klasy V, VI i VII będą przyznane 4 stypendia po 300 zł, 6 po 200zł, 8
po 100 zł/ miesiąc x 5 miesięcy. Jednorazowo dostanie stypendium za wyniki w
nauce 18 osób z każdego poziomu klas. Stypendia powinny być przeznaczane na
cele edukacyjne.
5. Dodatkowo osoby, które zostaną wytypowane do stypendiów będą zobowiązane do
uczestnictwa w zajęciach ( ok 5 godzin dla grupy) z nauczycielem/ coachem na
temat doskonalenia się i dalszego rozwoju oraz doradztwa w zakresie
racjonalnego zagospodarowywania otrzymanych stypendiów.
6. Szczegółowa rekrutacja będzie przeprowadzona przez Szkolny Punkt Rekrutacyjny
biorąc pod uwagę w/w wskaźniki opisane w tabeli – wzór w załączeniu.
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II TURA
7. Jeśli z przyrody, matematyki i języka angielskiego na półrocze 2017/18 masz
bardzo
wysoką
średnią,
to
weź
od
wychowawcy
arkusz zgłoszeniowy i oświadczenie o udziale w projekcie, przekaż to
Rodzicom, uzyskaj ich pisemną zgodę i dostarcz podpisane do wychowawcy.
Zgłoś się do wychowawcy już dziś, bo druki i zgłoszenie musisz dostarczyć do
23 marca 2018 r.
8. Klasy VII po I semestrze biorą pod uwagę średnią z chemii, biologii, fizyki,
geografii, matematyki i języka angielskiego.
9. Jeśli dodatkowo masz wysoką średnią ze wszystkich przedmiotów na półrocze
2017/18 wzorowe zachowanie oraz byłeś uczestnikiem zajęć dodatkowych w
szkole, to masz zwiększoną szansę, abyś to Ty uzyskał/a stypendium w przypadku
dużej liczby uczniów z jednakową bardzo wysoką średnią.
10. W II turze stypendium będzie przyznane - za czas od lutego 2018 do czerwca
2018r.
11. Na poziom klasy V, VI i VII będą przyznane 4 stypendia po 300 zł, 6 po 200zł, 8
po 100 zł/ miesiąc x 5 miesięcy. Jednorazowo dostanie stypendium za wyniki w
nauce 18 osób z każdego poziomu klas. Stypendia powinny być przeznaczane na
cele edukacyjne.
12. Dodatkowo osoby, które zostaną wytypowane do stypendiów będą zobowiązane do
uczestnictwa w zajęciach (ok 1 godzina w miesiącu dla grupy) z nauczycielem/
coachem na temat doskonalenia się i dalszego rozwoju oraz doradztwa w zakresie
racjonalnego zagospodarowywania otrzymanych stypendiów.
13. Szczegółowa rekrutacja będzie przeprowadzona przez Szkolny Punkt Rekrutacyjny

biorąc pod uwagę w/w wskaźniki opisane w tabeli – wzór w załączeniu.
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