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Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/ennic zdolnych  

w ramach projektu „Szansa na starcie” o nr RPO.03.03.01-20-0278/19 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Szansa na 

starcie” 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. Projekt 

realizowany przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery w partnerstwie z Ministerstwem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Wincentego Witosa w Suwałkach okresie od 01.09.2021 r. do 31.10.2023 r. 

2. Celem udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów/ennic zdolnych jest zwiększenie motywacji 

do nauki i dalsze rozwijanie zainteresowań przez uczniów poprzez łatwiejszy dostęp do książek, 

pomocy naukowych, programów komputerowych, zajęć rozwijających. 

3. Stypendium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

4. W ramach projektu przewiduje się przyznanie stypendiów dla 15 uczniów/uczennic Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach w każdym roku szkolnym, 

tj. dla 15 uczniów/uczennic w roku 2021/2022 oraz dla 15 uczniów/uczennic w roku 2022/2023.  

5.  Pomoc stypendialna zostanie przyznana na okres nie krótszy niż 10 miesięcy dla każdego z 

wybranych do objęciach pomocą stypendialną uczniów/uczennic.  

6. Wysokość pomocy stypendialnej będzie wynosić 200,00 zł brutto miesięcznie na jednego 

ucznia/uczennicę.  

 

§2 

1. Informacje o rekrutacji dostępne będą w Biurze projektu oraz u Koordynatora merytorycznego w 

szkole. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach: 

I termin 18 luty - 28 luty 2022 r 

II termin  30 wrzesień – 10 październik 2022 r 

3. Zgłoszenie do przyznania pomocy stypendialnej odbywać się będzie na podstawie „Wniosku o 

przyznanie pomocy stypendialnej”, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej należy złożyć w 

Punkcie rekrutacyjnym (Biuro projektu w ZSCKR w Suwałkach ).  

5. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły. Posiedzenia Komisji odbędą się w terminach 

wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. 

6. Komisja sporządzi listy uczniów/ennic zakwalifikowanych do otrzymania pomocy stypendialnej. 

7. Wyniki Rekrutacji dostępne będą w Punkcie rekrutacyjnym. 

 

§3 

Zasady rekrutacji uczniów i uczennic 

1. Pomoc stypendialną mogą otrzymać uczniowie/ennice uczestniczący w projekcie „Szansa na 
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starcie”. 

2. Uczeń/nnica wybiera  przedmiot lub przedmioty, z którego/których ubiega się o pomoc 

stypendialną spośród przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych. 

3. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji i selekcji zgłoszeń wg. następujących kryteriów: 

3.1 FORMALNE - ocena spełnia/nie spełnia 

a) jest uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 

w Suwałkach objętym wsparciem w ramach projektu „Szansa na starcie”;  

b)  terminowe złożenie 1 kompletu dokumentów; 

c) uzyskał/ła średnią ocen za pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022 nie niższą niż 4,30 z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

d) ocena minimum 4,0 z przedmiotu, z tytułu którego uczeń/uczennica ubiega się o pomoc 

stypendialną 

3.2 JAKOŚCIOWE  

a) ocena z przedmiotu lub średnia ocen z przedmiotów, z tytułu którego/których uczeń/uczennica 

ubiega się o pomoc stypendialną:  5 pkt. - ocena celująca; 3 pkt. -  ocena bardzo dobra 

b) udział w konkursach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych, tematycznych, 

interdyscyplinarnych lub z przedmiotów dodatkowych organizowanych zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 

13, poz. 125 z późn. zm.) w roku szkolnym 2021/2022 z przedmiotu, z tytułu którego 

uczeń/uczennica ubiega się o pomoc stypendialną: 3 pkt. - tytuł laureata; 1 pkt. - tytuł finalisty 

c) średnia ocen (określona na podstawie  ocen z roku szkolnego 2021/2022, świadectwa 

otrzymanego w czerwcu 2022 r ): 3 pkt. - średnia 5,0 i powyżej, 2 pkt. - średnia 4,85 i powyżej, 

1 pkt. - średnia 4,7 i powyżej 

4. W przypadku równej liczby punktów, pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będą mieli 

uczniowie z wyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskaną na koniec roku szkolnego 

2021/2022 

§4 

Przyznanie i wypłata stypendium 

1. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie:  

a) oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu programu stypendialnego i 

przekazywaniu stypendium na rachunek bankowy.  

2. Stypendium będzie wypłacane na wskazany przez Stypendystę/kę rachunek bankowy.  

3. Stypendium za dany miesiąc będzie wypłacane do ostatniego dnia danego miesiąca.  

4. 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 

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń/uczennica podlega opiece dydaktycznej nauczyciela 

przedmiotu z którego otrzymał stypendium,  pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego 

zatrudnionego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach. 

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.  
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§6 

 

Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium 

1. Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium może nastąpić w przypadku, gdy 

Stypendysta/ka:  

a) zostanie skreślony/a z listy uczniów lub przerwie naukę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach,  

b) zrezygnuje z udziału w projekcie „Szansa na starcie”,  

c) nie będzie przestrzegał/a zapisów Statutu szkoły.  

2. W przypadku wystąpienia jednej z przesłanek określonych w ust. 1 opiekun merytoryczny ma 

obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Dyrektora szkoły.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Decyzję o ewentualnym pozbawieniu lub zwrocie stypendium podejmować będzie Dyrektor szkoły 

po uzgodnieniu z Kierownikiem projektu.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w 

sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.  

2. Regulamin będzie udostępniony w biurze projektu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Wincentego Witosa w Suwałkach oraz na stronie internetowej szkoły. 

3. Przystąpienie ucznia/ennicy do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu.  

4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły. 

5. Wszystkie zmiany do regulaminu rekrutacji wprowadza Dyrektora Szkoły w formie aneksu. 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY STYPENDIALNEJ 
Projekt: „Szansa na starcie” o nr: RPO.03.03.01-20-0278/19 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE RUBRYK  

Dane Kandydata/tki  Dane kontaktowe / miejsce zamieszkania  

KLASA / SYMBOL 

KIERUNKU 
 WOJEWÓDZTWO 

 

IMIĘ / IMIONA  POWIAT/ GMINA  

NAZWISKO  
OBSZAR 

ZAMIESZKANIA 

  

PESEL  MIEJSCOWOŚĆ  

PŁEĆ ❒ K            ❒ M 
ULICA/ NR BUDYNKU 

/ LOKALU 

 

 

  KOD POCZTOWY  

TEL. KONTAKTOWY  ADRES E-MAIL:  

Przedmiot/przedmioty, z którego/których ubiegam się 

o stypendium 

Ocena/y uzyskana/e ze wskazanego 

przedmiotu/wskazanych przedmiotów w roku 

szkolnym 2021/2022 

  

  

  

  

średnia ocen za rok szkolny 2021/2022  

Udział w olimpiadach, konkursach, turniejach – dotyczy tylko wskazanego/ych powyżej 

przedmiotu/ów: 

Olimpiada/konkurs/turniej Uzyskany tytuł: 

  

  

  

1. Zapoznałem/łam się i akceptuję warunki określone w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej dla 
uczniów/ennic zdolnych w ramach projektu „Szansa na starcie” o nr: RPO.03.03.01-20-0278/19. 

2. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
3. W przypadku otrzymania stypendium zobowiązuję się przeznaczyć je na cele edukacyjne. 
 

_______________________            ___________________________________ 

Miejscowość, data                   Czytelny podpis ucznia / uczennicy  

        ___________________________________  

                w przypadku osób niepełnoletnich podpis Prawnego Opiekuna 
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