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Pomoc materialna dla uczniów   

Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie  

 

Jeśli uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej rodzice/ opiekunowie prawni mogą 

złożyć wniosek do pedagoga szkolnego P. Emilii Kłączyńskiej (II piętro, gabinet 264) o:  

1. FINANSOWANIE OBIADÓW SZKOLNYCH   
(wniosek i szczegóły są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Pomoc Socjalna- 

Wniosek Posiłek Szkolny).  

2. DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW: wycieczek 
szkolnych, wyjazdów na zielone szkoły, wyjść do kina, teatru, muzeum, na wystawy itp. 

(do kwoty 200 zł na ucznia na cały rok szkolny), zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie 

dziecka (wniosek jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa Rodziców-

Rada Rodziców-Dokumenty-Formularze-można również napisać wniosek samodzielnie-

ważne, aby we wniosku zawrzeć informacje o numerze konta wraz z danymi 

osobowymi właściciela, na który ma zostać przelana wskazana we wniosku kwota). 

Rada Rodziców organizuje również paczki przed Świętami Bożego Narodzenia, wypełnione 

prezentami, słodyczami, zabawkami dostosowanymi do wieku dziecka. Prosimy o zgłaszanie 

się rodzin, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy lub jeśli znają Państwo dzieci  

czy rodziny z naszej szkoły, którym można by pomóc w ten sposób do pedagoga szkolnego   

P. Emilii Kłączyńskiej (II piętro, gabinet 264).  

3. STYPENDIUM SZKOLNE   

Dla kogo? ucznia, który znajduje się w trudnej sytuacji. 

W jaki sposób się ubiegać?   

Rodzic/ opiekun prawny składa wniosek W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIELNICY, 

W KTÓREJ MIESZKA UCZEŃ!   

4. ZASIŁEK SZKOLNY   

Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego.  

W jaki sposób się ubiegać?  Rodzic/ opiekun prawny składa wniosek W OŚRODKU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIELNICY, W KTÓREJ MIESZKA UCZEŃ!   

 

 



 

2 
 

Szkoła Podstawowa nr 357 ,  ul. Zachodzącego Słońca 25, 01 - 495  Warszawa,   
tel.: 22 487 12 12, faks. 22 487 12 11, NIP: 522 - 301 - 77 - 50 ,  e - mail: sp357@edu.um.warszawa.pl,  www.sp357.edupage.org   

  

  

 

Stypendium motywacyjne 

za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 

Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie 

 
 

W naszej szkole na zakończenie roku szkolnego, począwszy od klasy 4 udzielane jest 

stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe Szkoły 

Podstawowej nr 357 w Warszawie. Jest ono udzielane na wniosek wychowawcy  

oraz nauczyciela uczącego wychowania fizycznego (regulamin udzielania stypendium jest 

dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty Szkoły-Regulaminy).  

O średniej ocen od której udzielane jest stypendium za wysokie wyniki w nauce  

w danym roku szkolnym decyduje Rada Pedagogiczna.  


