Załącznik nr 5 do Regulaminu

PROGRAM STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA, ROK SZKOLNY 2018/2019
PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI STYPENDIALNEJ
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Komisja Stypendialna w składzie (imię, nazwisko, stanowisko w szkole, np. pedagog, nauczyciel fizyki, członek Rady Rodziców):
1. Koordynator: …………………….………. ……………………………………………………………
2. …………………………………….………….. …………………………………………………….....
3. …………………………………………………………………………….- członek Rady Rodziców
d. Liczba wniosków spełniających kryteria merytoryczne
a. Kwota, jaką dysponuje Szkoła w ramach Programu (stan na
dzień obrad Komisji)

(takich, którzy otrzymali łącznie min. 7 punktów za zaangażowanie
społecznie i osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz min.
1 pkt z każdej z tych dwóch kategorii)

b. Liczba zgłoszonych wniosków

e. Liczba przyznanych stypendiów

c. Liczba wniosków spełniających kryteria formalne

f. Liczba uczniów na liście rezerwowej (d-e)

Do protokołu dołączono następujące załączniki (proszę zaznaczyć):
Załącznik nr 1 – Lista stypendystów
Załącznik nr 2 – Lista rezerwowa
Czy wszyscy uczniowie w szkole zostali poinformowani o możliwości złożenia Wniosku o stypendium? TAK / NIE *
Jeśli TAK, to w jaki sposób?........................................................................................................................................................................................................
Jeśli NIE, to dlaczego? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

…………………………………

data i miejscowość

* Niepotrzebne skreślić

Program Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja, rok szkolny 2018/2019

………………………………… ……………………………
podpisy członków Komisji Stypendialnej

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI STYPENDIALNEJ

Załącznik nr 1 – Lista stypendystów, rok szkolny 2018/2019 (proszę wpisywać uczniów wg kolejności otrzymanych punktów)
Imię i nazwisko ucznia,
klasa (oraz typ szkoły,
jeśli jest to
L.p.
zespół szkół)

Liczba punktów
w
poszczególnych
kryteriach
nr 1

nr 2

Miesięczny dochód
netto na osobę
w rodzinie jest
Suma
niższy lub równy
punktów
1500 zł

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

* Niepotrzebne skreślić

Program Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja, rok szkolny 2018/2019

Średnia ocen
ucznia na
koniec roku

Wysokość
stypendium
(w zł)

Krótkie uzasadnienie (w podpunktach)

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI STYPENDIALNEJ

Załącznik nr 2 – Lista rezerwowa, rok szkolny 2018/2019 (proszę wpisywać uczniów wg kolejności otrzymanych punktów)

L.p.

Imię i nazwisko ucznia,
klasa (oraz typ szkoły,
jeśli jest to
zespół szkół)

Liczba punktów
w poszczególnych
kryteriach
nr 1

nr 2

Miesięczny dochód
netto na osobę
Suma
w rodzinie jest niższy
punktów
lub równy 1500 zł

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

* Niepotrzebne skreślić

Program Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja, rok szkolny 2018/2019

Średnia ocen
ucznia na
koniec roku

Krótkie uzasadnienie (w podpunktach)

