
 
 

Regulamin Programu Stypendialnego 

 

 Regulamin programu stypendialnego w ramach projektu "Orły kompetencji - 

rozwój uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka 

białoruskiego w Orli" dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych 

o numerze RPPD.03.01.02-20-0401/19.  

Postanowienia ogólne 

 

1. Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas VI-VIII Szkoły 

Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów: matematyka, geografia, biologia, 

informatyka, j. angielski, chemia, fizyka realizowanych w ramach Zadania 8 

"Programuję swoją przyszłość (wydatki rozliczane ryczałtowo - kwoty 

ryczałtowe)" Działania 3 "Program stypendialny dla uczniów zdolnych" 

w ramach projektu "Orły kompetencji - rozwój uczniów Szkoły Podstawowej 

z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa 

III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych. 

2. Stypendium jest narzędziem finansowym wspierającym realizację indywidualnej 

ścieżki rozwoju ucznia uzdolnionego. 

3. Program stypendialny obejmuje rok szkolny 2021/2022. 

4. Stypendium przyznawane jest w wysokości 500 zł miesięcznie na okres 

10 miesięcy, jednak nie dłużej niż na czas realizacji projektu. 

5. Okres wypłacania stypendium może zostać skrócony w przypadku naruszenia 

przez ucznia Regulaminu programu stypendialnego. 

6. Wysokość stypendium jest zgodna z kwotą wymienioną we Wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

7. Wszyscy uczniowie objęci programem pomocy stypendialnej podlegają 

bezpłatnie opiece dydaktycznej nauczyciela wychowawcy. Celem opieki 

dydaktycznej jest osiąganie jak najlepszych wyników w nauce. 

 

Zasady i tryb przyznawania stypendium 

 

1. Pomoc stypendialna skierowana jest do uczniów z klas VI – VIII Szkoły 

Podstawowej z dnjb w Orli.  

 

2. Kryteria przyznawania stypendiów przebiegać będą w następujący sposób: 



 
 

a) wyłonienie uczniów ze średnią 4,75 za ostatni rok nauki (rok poprzedzający 

przyznanie stypendium); 

b) spośród wyłonionych uczniów wybranie tych z najlepszą średnią 

z przedmiotów: matematyka, geografia, biologia, informatyka, j. angielski – 

dla klasy VI i VII oraz matematyka, geografia, biologia, informatyka, 

j. angielski, chemia, fizyka – dla uczniów klasy VIII; 

c) w przypadku takich samych średnich uzyskanych z wybranych przedmiotów 

o kolejności decyduje udział w konkursach przedmiotowych i ich wyniki. 

W przypadku, gdy to kryterium nie rozstrzygnie o kolejności decyduje wyższa 

średnia z I semestru w roku poprzedzający m przyznanie stypendium. 

3. Informację o przyznanym stypendium, jego wysokości, terminie i formie 

wypłaty przewodniczący komisji rekrutacyjnej przekazuje 

uczniowi /rodzicom/ opiekunom prawnym ucznia w formie pisemnej. 

4. Nazwiska uczniów, którzy objęci zostaną programem pomocy stypendialnej 

podawane są do publicznej wiadomości. 

5. Uczniowie, którzy otrzymali stypendium, realizują swój plan rozwoju 

w oparciu o koła zainteresowań i zajęcia oferowane w projekcie. 

6. Stypendyści zobowiązani są w trakcie pobierania stypendium do pisemnego 

sprawozdania z celu na jaki zostały wydane pieniądze ze stypendiów, oraz jaki 

to ma wpływ na ich rozwój.  

 

1. Zasady i tryb działania Komisji rekrutacyjnej 

 

1. Komisję rekrutacyjną przyznającą stypendia tworzy: 

a. dyrektor szkoły - przewodniczący, 

b. nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących matematyczno – przyrodniczych 

lub językowych, 

c. przedstawiciel zespołu zarządzającego. 

2. Do zadań Komisji należy: weryfikacja pod względem kryteriów 

uprawniających do otrzymania stypendium, sporządzenie listy uczniów 

uprawnionych do otrzymania stypendium. 

3. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, którego załącznikiem jest lista 

kwalifikacyjna, tj. lista uczniów, do tej formy wsparcia oraz lista rezerwowa. 

4. Stypendium przyznaje komisja na podstawie kryteriów określonych 

w niniejszym regulaminie. 

5. Od decyzji komisji nie przysługuje prawo odwołania. 

 

Zadania opiekuna dydaktycznego stypendysty 

1.  Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwa opiekun dydaktyczny stypendysty – 

wychowawca klasy. 

2.  Opiekun dydaktyczny ma obowiązek: 



 
 

a.  sprawowania nadzoru merytorycznego nad rozwojem edukacyjnym ucznia, 

w tym wsparcia w realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno-

zawodowego, 

b.  wspierania uczniów w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, 

c.  monitorowania osiągnięć edukacyjnych stypendysty. 

 

Postanowienia końcowe 

Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu. 

 

Integralną część regulaminu stanowią załączniki 

Załącznik 1 Plan rozwoju edukacyjnego ucznia/stypendysty w ramach projektu 

Załącznik 2 Sprawozdanie z rozwoju 

 


