
1 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach Projektu RPO WZ 

„Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” 

Działanie RPZP. 08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 

 

§ 1 

 
1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, zwanym dalej „stypendium”, 

w ramach Projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” Działanie RPZP. 

08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.  

§ 2 

 

Warunki przyznawania stypendium 

 
1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy zgłosili się do udziału w projekcie  

„Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. 

2. Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi  Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

Branżowej Szkoły I Stopnia, Technikum Zawodowego i Technikum Budowlanego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcącemu się w zawodzie: 

1) technik hotelarstwa; 

2) technik żywienia i usług gastronomicznych;  

3) technik informatyk; 

4) technik budownictwa; 

5) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; 

6) mechanik pojazdów samochodowych. 

3. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do klasy II i III, spełniający 

warunki określone w ust. 2.  

4. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2017/2018, 

uczniowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2018/2019, 

uczniowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Rekrutację przeprowadza się w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 

2018/2019 biorąc pod uwagę wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych, 
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przedmiotów ogólnych oraz ocenę zachowania uzyskane przez ucznia w klasyfikacji 

rocznej w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium. 

7. Kwota stypendium wynosi 800,00 zł netto miesięcznie. 

 

§ 3 

 

1. Stypendium nie może otrzymywać uczeń, który: 

1) otrzymuje inne stypendium przyznane za wyniki w nauce, finansowane ze środków 

publicznych; 

2) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły; 

3) ma niższą niż dobra ocenę zachowania. 

 

                                                                 § 4 

1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna do spraw przyznawania pomocy 

stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w zakresie przedmiotów 

zawodowych, zwana dalej „komisją”.  

2. Punkty przyznawane są zgodnie z następującą procedurą: 

1) wychowawca oblicza średnie ocen i przydziela punkty wg następującego 

przelicznika: 

a) średnia ocen z przedmiotów zawodowych x 4 = liczba punktów, 

b) średnia ocen z przedmiotów ogólnych x 2= liczba punktów, 

c) ocena zachowania wzorowa – 6 punktów, 

ocena zachowania bardzo dobra – 5 punktów, 

ocena zachowania dobra – 4 punkty, 

2) w przypadku otrzymania przez uczniów w  danym zawodzie takiej samej liczby 

punktów, o wyborze ucznia decyduje jego aktywność społeczna, za którą uczeń 

może otrzymać maksymalnie 6 punktów. Informację dotyczącą aktywności ucznia 

sporządza w formie pisemnej wychowawca klasy.  

3. Komisja po analizie punktacji typuje uczniów do otrzymania stypendium.  

4. Komisja ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium. 

5. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu stypendium w przypadku 

niespełnienia przez ucznia warunku określonego w § 2 ust. 2 lub zaistnienia sytuacji 

określonej w § 3.  

6. Stypendium może być cofnięte przez Dyrektora Szkoły na wniosek szkolnego 

koordynatora projektu. 

7. Od decyzji Dyrektora Szkoły o cofnięciu stypendium, uczeń pełnoletni/rodzic ucznia 

niepełnoletniego/opiekun prawny mogą odwołać się w formie pisemnej do Dyrektora 

Szkoły w terminie 7 dni od otrzymanej decyzji.  

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego wpływu.  

9. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

10. W przypadku cofnięcia uczniowi przyznanego stypendium, od następnego miesiąca 

stypendium przyznaje się  uczniowi, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym 

kolejną, najwyższą liczbę punktów. 


