
 

 
 

 
 
 

REGULAMIN WSPARCIA STYPENDIALNEGO PROJEKTU 

pt. „Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie” 

§1 
 

1. Projekt „Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie” jest realizowany od dnia 1 lipca 

2018 do 29 lutego  2020 roku w Gminie Miasto Złotów (województwo wielkopolskie). Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów przez Gminę Miasto 
Złotów w ramach projektu „„Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie”.  

2. Wsparcie stypendialne ma na celu motywowanie dzieci do dalszego rozwijania ich talentów i zdolności, 
zachęcenie do zdobywania dodatkowej wiedzy pozaszkolnej i aktywności  życiowej oraz pomoc w nauce. 

3. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę wsparcia i motywacji. 
 

§2 

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:   
 

a) Uczeń – osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej w Polsce   
b) Stypendysta – uczeń, który na podstawie decyzji Komisji został uhonorowany stypendium.  
c) Komisja – Komisja stypendialna, która podejmuje kolegialnie decyzję o przyznaniu  lub wstrzymaniu już 

przyznanego stypendium. 
 

§3 
 

1. W projekcie przewidziano pomoc stypendialną dla 60 uczniów – 20 uczniów z każdej ze Szkół Podstawowych 
uczestniczących w Projekcie (z wyłączeniem klas I-III) szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna 
sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.  

2. Stypendium w kwocie 300 złotych miesięcznie będzie wypłacane przez 10 miesięcy (okres może być skracany 
jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wsparcia stypendialnego). 

3. Wymogiem otrzymania stypendium będzie złożenie z wnioskiem o przyznanie stypendium indywidualnego 
planu edukacyjnego ucznia zawierającego co najmniej; 
a. Profil ucznia,  
b. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne,  
c. Cele do osiągnięcia w związku z otrzymaniem stypendium,  
d. Wydatki jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium.  

 
4.     O pomoc stypendialną mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają jednocześnie wszystkie niżej 
wymienione  
         kryteria:  

a. Rozpoczynają lub kontynuują naukę w SP nr 1, nr 2, nr 3 w Złotowie. 
b. Uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów na koniec poprzedniego roku szkolnego w wysokości 

ustalonej w regulaminie stypendialnym, jednak nie niższą niż 4,8.  
c. W poprzednim roku szkolnym z minimum dwóch spośród przedmiotów: przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uzyskali ocenę celującą.  



 

 
 

d. Wysokość dochodu w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawana będzie pomoc stypendialna, nie 

przekracza dwukrotności kwoty wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących 

podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń 

rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r., poz. 1238), czyli nie jest większa niż 

dwukrotność kwoty 754 zł, tj. 1508 zł lub 844 zł, tj. 1688 zł, kiedy członkiem rodziny jest osoba 

posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności. 

e. Złożą wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej oraz wymienione w Regulaminie dokumenty. 

f. Uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne (np. w konkursach czy olimpiadach przedmiotowych w 

zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub 

przedsiębiorczości) oraz złożyli dokumenty je potwierdzające.  

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela. Celem opieki dydaktycznej jest 
pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele 
edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. Opiekun dydaktyczny pomaga uczniowi w stworzeniu 
indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.  
 
 W przypadku jednakowej ilości punktów – pierwszeństwo: kryterium dochodowe. 

 

§4 

1. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien złożyć wniosek (załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz 
podpisaną przez opiekuna prawnego Deklarację uczestnictwa dziecka. Formularz wniosku jest dostępny na 
stronie internetowej http://www.zlotow.pl, 

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktywności określone w § 5 oraz 
oświadczenie rodzica o niskich dochodach. 

3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją uzupełniającą należy złożyć w sekretariacie szkoły w 
terminie do dnia 17 września 2018 roku.  

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
5. Oceny wniosków złożonych przez uczniów dokonuje Komisja, o której mowa w §2 na podstawie kryteriów 

określonych w §5.  
6. Komisja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez kandydata we wniosku celem ich 

weryfikacji. 
7. Każdy z członków Komisji przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną punktową, przyznając 

każdemu z wniosków ocenę indywidualną. O końcowej ocenie poszczególnych wniosków decyduje ocena 
średnia obliczona jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków Komisji za poszczególne kryteria.  

8. Stypendia będą przyznane kandydatom z najwyższymi wynikami pośród wszystkich zgłoszonych wniosków. 
Przy wyborze Stypendystów brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe,  uzyskane w ciągu roku szkolnego 
2017-2018, (oceny z wybranych przedmiotów, otrzymane nagrody i wyróżnienia, zaangażowanie w 
zdobywanie wiedzy) oraz sytuacja finansowa w rodzinie (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie). 

9. Wysokość przyznanego stypendium nie może wynosić więcej niż 300 zł. miesięcznie.  
10. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie. 

 
§5 

 
1. W trakcie oceny punktowej wniosku Komisja bierze pod uwagę:  

1. Średnią ocen za ostatnie dwa semestry: 6,00 - 5,50 - 20 pkt. 5,49 - 5,40 - 15 pkt. 5,39 - 5,20 - 10 pkt. 5,19 - 
5,00 - 5 pkt. 



 

 
 

2. Udział w olimpiadach i konkursach międzynarodowych (liczy się również przejście do następnego etapu) - 
udział – 4 pkt. -wyróżnienie – 7 pkt, -laureat – 10 pkt. 

3. Udział w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich (liczy się również przejście do następnego etapu) -udział – 
3 pkt. -wyróżnienie – 5 pkt, -laureat – 8 pkt. 

4. Udział w olimpiadach i konkursach lokalnych (liczy się również przejście do następnego etapu -udział w 
lokalnym, szkolnym, parafialnym - 0,5 punktu; -udział w międzyszkolnym- 1 pkt. -udział powiatowym – 1,5 
pkt; -udział w wojewódzkim - 2 p; -wyróżnienie – 3 pkt, -laureat - 5 pkt. 

                                                                                     
§6 

 
1. Rodzice/opiekunowie Stypendysty w trakcie otrzymywania stypendium zobowiązani są wobec Szkoły, do 

której uczęszcza uczeń do:  
a. informowania o faktach mających wpływ na możliwość finansowania - o zmianie szkoły czy adresu, 
b. kontaktowania się ze wskazaną przez Szkołę osobą (na zasadach przez nią ustalonych) we wszystkich 

sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu. 
2. Wypłata stypendiów będzie dokonywana w formie przelewu bankowego na wskazane konto rodzica 

Stypendysty. 
3. Dopuszcza się możliwość wypłaty stypendium w jednej kwocie w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. 
4. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku nie wywiązania się Stypendysty z któregokolwiek z 

obowiązków, o których mowa w niniejszym regulaminie, 
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Komisja. 

 
 

 

 


