REGULAMIN
PROGRAMU STYPENDIALNEGO
w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Suwałki 20 września 2020 r.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.
5.

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Kształcimy
profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki realizowanego przez
Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w partnerstwie z Miastem Suwałki przy udziale Realizatora
w okresie od 01.08.2020 r. do 31.10.2022 r.
Stypendium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach projektu przewiduje się przyznanie stypendiów dla nie więcej niż: 24 uczniów/uczennic
Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
Pomoc stypendialna zostanie przyznana na 10 miesięcy dla 24 uczniów/uczennic w roku szkolnym
2020/21 oraz 24 uczniów/uczennic w roku szkolnym 2021/22.
Wysokość pomocy stypendialnej będzie wynosić 500 zł brutto miesięcznie na jednego
ucznia/uczennicę.
§2
Uczniowie/uczennice objęci/te programem

Stypendia przyznawane są uczniom/uczennicom szczególne uzdolnionym spełniającym kryteria
przyznania stypendium określone w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie przez ucznia/uczennicę karty zgłoszeniowej do
projektu oraz spełnianie kryteriów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kształcimy profesjonalistów”.
3. Stypendium może być przyznane uczniowi/ uczennicy, który/a spełnia łącznie następujące kryteria
obligatoryjne:
a) jest uczniem/uczennicą Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
b) uzyskał/ła średnią ocen za ostatni rok szkolny nie niższą niż 4,00 z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w tym średnia z przedmiotów zawodowych również nie niższa, niż 4,00.
c) uzyskał/ła minimum ocenę dobrą z zachowania.
4. Kryteria dodatkowe:
1.

1) jest laureatem lub finalistą zawodów, olimpiady przedmiotowej, tematycznej, interdyscyplinarnej
lub z przedmiotów dodatkowych,

5.

2) angażuje się w życie szkoły w szczególności: wolontariat, reprezentacja szkoły na zewnątrz,
organizacja imprez szkolnych.
Stypendia otrzymują uczniowie z najwyższą liczbą punktów na wszystkich kierunkach kształcenia.
§3
Wniosek o przyznanie stypendium

1.
2.

3.
4.

Stypendia przyznawane są na wniosek wychowawcy klasy, składany do dyrektora szkoły.
Wychowawca wypełnia w formie elektronicznej "Wniosek o przyznanie stypendium", stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wskazując najważniejsze osiągnięcia ucznia/uczennicy,
zgodnie z kryteriami określonymi niniejszym Regulaminem.
Dyrektor szkoły przekazuje do Komisji Stypendialnej wnioski wychowawców o przyznanie
stypendiów.
Komisja Stypendialna składa się z 5 osób. W skład komisji wchodzą Przewodniczący Szkolnych
Komisji Przedmiotowych oraz asystent projektu.
§4
Przyznanie i wypłata stypendium

1. Komisja Stypendialna dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej przekazanych przez Dyrektora
wniosków o przyznanie stypendium, zgodnie z systemem punktacji zawartym w § 4 ust. 3 i 4
niniejszego regulaminu.
2. Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu na podstawie przyznanej punktacji i wydaje rekomendacje przyznania stypendium
poszczególnym uczniom przy uwzględnieniu liczby stypendiów określonej w §1 ust. 3 i 4.
3. Listy rankingowe tworzone są zgodnie z systemem punktacji:
Średnia ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych za ostatni rok szkolny
5,0 i więcej
4,99- 4,70
4,69 - 4,40
4,39- 4,20
4,19 - 4,00
poniżej 4,0

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za
ostatni rok szkolny
5,0 i więcej
4,99- 4,70
4,69 - 4,40
4,39- 4,20
4,19 - 4,00
poniżej 4,0

Liczba punktów kwalifikacyjnych
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
0 pkt

Liczba punktów kwalifikacyjnych
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
0 pkt

Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego
Ocena
Liczba punktów kwalifikacyjnych
Wzorowa
2 pkt
Bardzo dobra
1 pkt
Dobra
0 pkt
Kryteria dodatkowe
4. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej decydować
będą kryteria dodatkowe:
1) zawody, olimpiady przedmiotowe, tematyczne, interdyscyplinarne lub z przedmiotów
dodatkowych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia , które odbyły sie w poprzednim roku
szkolnym.
Stopień
zawodów,
olimpiad, Tytuł finalisty
Tytuł laureata
konkursów
Ilość pkt kwalifikacyjnych
Ilość pkt kwalifikacyjnych
Szkolne i międzyszkolne

1

2

Okręgowe

3

4

Centralne

5

6

oraz
2) zaangażowanie w życie szkoły w poprzednim roku szkolnym, w szczególności: wolontariat,
reprezentowanie szkoły na zewnątrz, udział w przygotowaniu imprez szkolnych.
Liczba zaangażowań

Ilość pkt kwalifikacyjnych

5 i więcej zaangażowań

3 pkt kwalifikacyjne

4 - 3 zaangażowania

2 pkt kwalifikacyjne

2 - 1 zaangażowanie

1 pkt kwalifikacyjny

5. Komisja przekazuje Dyrektorowi szkoły listę rankingową wraz z rekomendacją.
6. O przyznaniu stypendium decyduje Dyrektor szkoły na podstawie listy rankingowej.
7. Dyrektor szkoły ma prawo przyznać stypendium uczniom/uczennicom z najwyższą liczbą punktów
kształcących się we wszystkich zawodach.
8. Uczeń/uczennica, któremu przyznano stypendium zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie.
9. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie:
a) oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu programu stypendialnego,
b) oświadczenia o przekazywaniu stypendium na rachunek bankowy stanowiące załącznik nr 3
do niniejszego Regulaminu.
10. Stypendium będzie wypłacane na wskazany przez stypendystę/kę rachunek bankowy.
11. Stypendium za dany miesiąc będzie wypłacane nie później niż do ostatniego dnia następnego miesiąca,
z wyjątkiem stypendium za miesiąc wrzesień, które może być wypłacone do końca listopada danego
roku.
12. Stypendyście/stce nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów,
które wynikają z opóźnień w przekazywaniu pieniędzy na rachunek realizatora projektu.

§5
Opiekun dydaktyczny Stypendysty/ki
1.

2.
3.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń/uczennica podlega opiece dydaktycznej nauczyciela
zatrudnionego w szkole. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych
rezultatów, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne
i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.
Opiekun dydaktyczny nie otrzymuje wynagrodzenia w ramach projektu.
Opiekunem dydaktycznym Stypendysty/ki jest wychowawca klasy.
§6

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium
Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium może nastąpić w przypadku, gdy stypendysta/ka:
a) zostanie skreślony/a z listy uczniów lub przerwie naukę w szkole,
b) zrezygnuje z udziału w projekcie „Kształcimy profesjonalistów”,
c) nie będzie przestrzegał/a zapisów Statutu szkoły.
W przypadku wystąpienia jednej z przesłanek określonych w ust. 1 wychowawca ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pisemnie Dyrektora szkoły.
Stypendysta/ka traci prawo do otrzymywania stypendium od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące utratę prawa do stypendium.
W przypadku pobrania stypendium za okres, za który stypendium nie przysługiwało, stypendysta/ka
zobowiązuje się do zwrotu nienależnie pobranego stypendium w terminie 14 dni od doręczenia
wezwania do zwrotu.
W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium przez stypendystę/kę, pozostała kwota może
zostać rozdysponowana na stypendium dla innego ucznia/uczennicy – kandydata do stypendium,
w szczególności dla kolejnej osoby z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej.
Decyzję o ewentualnym pozbawieniu lub zwrocie stypendium podejmować będzie Dyrektor szkoły
po uzgodnieniu z Koordynatorem projektu.
§9
Postanowienia końcowe
Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień
w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
Regulamin będzie udostępniony w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu programu
stypendialnego

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów”
I. Dane osobowe kandydata/ki do stypendium:
1. Imię i nazwisko kandydata/ki .........................................................................................
2. Adres zamieszkania ..........................................................................................................
3. Nazwa szkoły - Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach
4. Klasa .....................................................rok szkolny ......................................................
II. Osiągnięcia kandydata/ki do stypendium:
a) Średnia ocen ogółem z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskana za ostatni rok szkolny.....
b) Średnia ocen uzyskana za ostatni rok szkolny z przedmiotów zawodowych ......................
c) Ocena z zachowania - ocena uzyskana na koniec roku szkolnego ................................................
Kryteria dodatkowe zawody, olimpiady przedmiotowe, tematyczne, interdyscyplinarne lub
z przedmiotów dodatkowych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia ,
które odbyły sie w poprzednim roku szkolnym.
a) Pierwszego stopnia (szkolne, międzyszkolne)
Nazwa i miejsce

Organizator

Data

Uzyskany wynik

Organizator

Data

Uzyskany wynik

Organizator

Data

Uzyskany wynik

b) Drugiego stopnia (okręgowe)
Nazwa i miejsce

c) Trzeciego stopnia (centralne)
Nazwa i miejsce

Zaangażowanie w życie szkoły w poprzednim roku szkolnym w szczególności: wolontariat,
reprezentowanie szkoły na zewnątrz, udział w przygotowaniu imprez szkolnych.
Data

Suwałki, ………………….
(data)

Rodzaj zaangażowania

………………..………………………….
(czytelny podpis Wychowawcy)

Przyznana punktacja:
Weryfikacja formalna:
 spełnia/ nie spełnia warunków*

 ……………………….

Komisja Stypendialna:
1. …………………………..……
Podpis członka Komisji

2. ……………………..…………
Podpis członka Komisji

3. ……………………..…………
Podpis członka Komisji

4. …………………………..……
Podpis członka Komisji

5. ……………………..…………
Podpis członka Komisji

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
Lista rankingowa

Lista rankingowa uczniów/uczennic do otrzymania stypendium w ramach projektu
„Kształcimy profesjonalistów”
Na podstawie Regulaminu Programu Stypendialnego z dn. 20 września 2020 r. Komisja Stypendialna
rekomenduje w roku szkolnym ………...do otrzymania stypendium następujące osoby:
Lp.

Nazwisko i imię

Liczba punktów

Rekomendacja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1. ..............................................

2. ..........................................

3. ..........................................

/podpis członka komisji/

/podpis członka komisji/

/podpis członka komisji/

4. ...........................................

5. ..........................................

/podpis członka komisji/

/podpis członka komisji/

Załącznik 3
Oświadczenie ucznia/uczennicy rekomendowanego do otrzymania stypendium

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….
imię i nazwisko

oświadczam, iż znam i akceptuję w pełni treść Regulaminu Programu Stypendialnego.
Proszę o wypłatę stypendium na rachunek bankowy o nr:
……………………………………………………………………………………..
prowadzony w banku
……………………….…………………….……………………………………….,
nazwa banku

którego właścicielem jest
………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

zamieszkały/a w
………………………………………………………………………………………..
ul., nr domu, nr lokalu, kod pocztowy miejscowość

…………………………………………………………
Miejscowość i data

…………………………………..................................
Miejscowość i data

1

……………………………….……………
Czytelny podpis uczestnika projektu1

………..…….....…………………….....……
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

