Aneks nr 1
Decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego w rozdziale
VI wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale IV uchyla się § 36 w brzmieniu:
„ 1.Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny,
3) wyprawka szkolna.
3. Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które może się ubiegać matka, ojciec,
opiekun prawny lub opiekun faktyczny a także dyrektor szkoły. Przysługuje ono
uczniom zamieszkałym na terenie miasta Poznania. Podstawową przesłanką
otrzymania stypendium jest trudna sytuacja materialna, w jakiej znajduje się uczeń.
Szczególnie też, gdy w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
4. Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w
sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego:
rodziców lub opiekunów prawnych, klęska żywiołowa, pożar, włamanie,
mieszkania oraz inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje
Podanych wyżej zdarzeń nie można traktować jako katalogu zamkniętego.

trudnej
śmierć
zalanie
ucznia.

Szczegółowych informacji w sprawie stypendium i zasiłku szkolnego udziela i
przyjmuje wnioski Dział Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń ul.
Wszystkich Świętych 1 oraz Małachowskiego 10 w Poznaniu.
5. Wyprawka szkolna to świadczenie wypłacane rodzicom lub opiekunom ucznia.
Zasady udzielania tej formy pomocy ogłaszane są każdego roku w Rozporządzeniu w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych.”
2. W rozdziale VII § 61 ust.1 uchyla się pkt 5 w brzmieniu:
„nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski”.
3. W załączniku 1 „Wewnątrzszkolne zasady oceniania ucznia” rozdział 4 § 14 w ust. 3
dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„Kryteria wymienione w pkt 1-7 dotyczą jednego półrocza. Końcoworoczną ocenę
z zachowania ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów
i średniej liczby godzin nieusprawiedliwionych uzyskanych przez ucznia w ciągu I i II
półrocza. „
Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ucznia zatwierdzono uchwałą
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu ul. Norwida 21
dnia 30.09.2019r .
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