REGULAMIN
przyznawania stypendium w projekcie
„Zdolni z Pomorza-Powiat Gdański”
Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych współfinansowana
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Wsparcie stypendialne umożliwi realizację celów edukacyjnych związanych z
rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów.
&1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przyznania
stypendium dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza –
Powiat Gdański”.
2. Ilekroć w dalszych zapisach Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) dziedzinie objętej wsparciem – należy przez to rozumieć uzdolnienia
ucznia objęte wsparciem w ramach projektu, tj. matematykę, fizykę lub
informatykę, a od roku szkolnego 2017/2018 także biologię, chemię i
kompetencje społeczne;
2) komisji – należy przez to rozumieć Komisja Stypendialna powołaną
przez dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w
Pruszczu Gdańskim /ZSOiO/ w celu przyznania stypendium dla uczniów w
programie „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdański”.
3) liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach – należy przez to
rozumieć publikowaną corocznie listę osiągnięć uczniów.
2. LCNK – należy przez to rozumieć Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy
ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.
6) laureacie – oznacza to osobę, która została wyróżniona w finale olimpiady,
Konkursu szczebla regionu i zasięgu ogólnokrajowego.
5) finaliście – oznacza to osobę, która brała udział w finale – ostatnim etapie
olimpiady, konkursu
&2
Warunki i tryb przyznawania stypendiów
1. O stypendium w ramach programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie,
którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- są uczniami szkół Powiatu Gdańskiego i biorą aktywny udział w programie
„Zdolni z Pomorza-Powiat Gdański”
- znajdują się w trudnej sytuacji społeczno- ekonomicznej,(status dużej
rodziny/KDR/, rodziny niepełnej posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności)
pkt. 25
- uzyskali średnią ocen powyżej 4,5 w dziedzinach objętych wsparciem pkt 20. są
laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych
pkt. 10

- są finalistami konkursów przedmiotowych i olimpiad
pkt 10
- pozytywna opinia wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia w
szkole ucznia
pkt 10
- obecność i ocena pracy przez nauczyciela w LCNK
pkt 25
Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie o najwyższej liczbie
punktów. W przypadku konieczności ustalenia kolejności uczniów z jednakową
ilością punktów przyjmuje się opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia w LCNK za
rozstrzygającą.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie podpisanego przez
pełnoletniego ucznia /rodzica/opiekuna prawnego ucznia wniosku o przyznanie
stypendium wraz z wymienionymi załącznikami.
3. Oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
4. W przypadku ucznia niepełnoletniego wszystkie dokumenty podpisuje rodzic lub
opiekun prawny ucznia. Uczeń pełnoletni podpisuje wszystkie dokumenty
samodzielnie.
5. Wniosek złożony wraz z kompletem załączników będzie rozpatrywany. w
pierwszej kolejności
6. Wniosek nie będzie zakwalifikowany do dalszego rozpatrzenia w przypadku gdy:
- złożony zostanie po ustalonym terminie,
- jest wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie
- nie zawiera wszystkich wymaganych załączników i innych dokumentów,
7. Komisja Stypendialna sporządza listę zaakceptowanych wniosków, ustaloną
zgodnie z kryteriami i wraz z odpowiadającą im punktacją określoną w § 2 oraz listę
wniosków niezakwalifikowanych do dalszego rozpatrzenia ze względu na
niespełnienie wymogów .
.8. W celu ustalenia listy potencjalnych stypendystów oraz wykazu pozostałych
uczniów spełniających warunki ubiegania się o stypendium, dyrektor szkoły /ZSOiO/
powołuje
Komisję Stypendialną, dokonującą oceny merytorycznej wniosków, w oparciu o
przyjęte kryteria.
9. Komisję Stypendialną reprezentują:
Dorota Skowrońska - przedstawiciel Starostwa Powiatu GdańskiegoPrzewodniczący
Jan Kopiński - przedstawiciel LCNK przy ZSOiO
Monika Lendasz – psycholog
Izabela Kosiedowska – nauczyciel w LCNK
Natalia Smejda – nauczyciel w LCNK
Anna Krajewska- nauczyciel w LCNK

Agnieszka Daca- nauczyciel w LCNK
Małgorzata Słowik- nauczyciel w LCNK
Monika Staszkiewicz- nauczyciel w LCNK
Piotr Aszyk – nauczyciel w LCNK
Andrzej Leśniewski- nauczyciel w LCNK
10.Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się przy obecności co najmniej 2/3
jej członków. Posiedzeniem Komisji Stypendialnej kieruje Przewodniczący Komisji
Stypendialnej.
11. Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna a zatwierdza Dyrektor ZSOiO w
oparciu o listę potencjalnych stypendystów, którzy osiągnęli najwyższą liczbę
punktów.
12. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana
uczniowi/rodzicowi/opiekunowi i ogłoszona na stronie internetowej Powiatu
Gdańskiego
13.. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
.
14.W przypadku zmiany przez stypendystę szkoły w ciągu roku szkolnego dyrektorzy
szkoły powiadamiają o tym LCNK,
.
15. W przypadku, kiedy liczba wniosków złożonych przez uczniów spełniających
warunki jest mniejsza lub większa od liczby możliwych do przyznania stypendiów,
Komisja Stypendialna może zwiększyć lub obniżyć wysokość przyznawanych
stypendiów,& 3 pkt.2
16. W miejsce stypendysty, któremu zaprzestano wypłacania stypendium z przyczyn
wymienionych w & 3 ust.5, stypendium otrzymuje uczeń z najwyższą liczbą punktów
z wykazu pozostałych uczniów spełniających warunki ubiegania się o stypendium,
.
17. Umowę stypendialną w 2 egzemplarzach, uczeń/rodzic/opiekun prawny ucznia
przekazuje osobiście za potwierdzeniem odbioru do LCNK.
”

&3
Procedura wypłaty stypendium
1. Stypendium przyznaje się uczniowi w roku szkolnym 2017/2018 na okres 12
miesięcy.
2. Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty będzie uzależniona od
spełnienia kryterium wymagań.
3. Stypendium zostanie wypłacone w dwóch transzach: w luty/czerwiec 2018 roku
4. Stypendium wypłaca się wyłącznie na wskazane konto bankowe
stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego ucznia – z zaznaczeniem kto jest
właścicielem konta.

5.Środki przekazane w ramach przyznanego stypendium, które uczeń uzyskał na
podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych dokumentów podlegają zwrotowi
przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj.: Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.).

&4
Postanowienia końcowe
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
1. Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pn: „Zdolni z PomorzaPowiat Gdański
2. Oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w danym roku
3. Oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków
Unii;
4.. Wykaz konkursów przedmiotowych, olimpiad i turniejów uprawniających do
uzyskania premii punktowej w ramach programu stypendialnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych Powiatu Gdańskiego
5.. Opinie nauczycieli uczących w przedmiotach objętych programem oraz oceny
pracy ucznia w szkole i w LCNK.
6. Listy obecności na zajęciach prowadzonych w LCNK
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