Regulamin przyznawania stypendiów
na realizację celów edukacyjnych związanych
z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza –
Słupsk”.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania stypendium na realizację celów edukacyjnych
związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza –
Słupsk”.
2. W skład komisji stypendialnej wchodzą: dyrektor szkoły – LCNK (przewodniczący), opiekun
pedagogiczno–metodyczny, psycholog LCNK.
3. Stypendium wypłacane jest „z dołu” , pod koniec kolejnych semestrów roku szkolnego (luty,
czerwiec).
4. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego
ucznia.
5. Uczeń zobowiązany jest złożyć na wezwanie informację o numerze rachunku bankowego,
o którym mowa w ust. (pkt.4) oraz o danych jego posiadacza, oraz – w razie zaistnienia zmian w tym
zakresie przed wypłatą transzy stypendium – niezwłocznego zgłoszenia LCNK aktualnych danych.
6. W ramach projektu uczniowie nie otrzymują żadnych innych finansowych form wsparcia poza
stypendium.
7. Szczegółowe kryteria dotyczące przyznawania stypendiów:
Kryterium
Sytuacja społeczno-ekonomiczna (zaświadczenia o rodzina
zaistniałej sytuacji należy przedstawić opiekunowi
pedagogiczno-metodycznemu).

Opis
Punkty
wielodzietna(weryfikacja 2 pkt.

na podstawie posiadania aktualnej
Karty Dużej Rodziny) lub posiadanie
aktualnej decyzji o prawie do zasiłku
rodzinnego
lub
posiadanie
aktualnego
orzeczenia
o
niepełnosprawności.

Odległość miejsca/miejscowości zamieszkania od ta sama miejscowość - Słupsk
miejsca prowadzenia zajęć przez LCNK.
do 15 km

powyżej 15 km
Szczególne
osiągniecia olimpiady/konkursy
udział
(punkty przyznaje się za kuratoryjne
z
osiągnięcia uzyskane w przedmiotów objętych tytuł laureata
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0 pkt.
1pkt.
2 pkt.
2 pkt.
3 pkt.

semestrze, za który wypłaca wsparciem w ramach
się stypendium. Uczeń projektu
informuje
opiekuna liga zadaniowa
pedagogicznometodycznego o takich
osiągnięciach i w razie
potrzeby
przedstawia
zaświadczenie/dyplom).
konkurs projektów

tytuł finalisty

5 pkt.

I etap
II etap
III etap
wyróżnienie

1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.
4 pkt.
laureat
5 pkt.
udział
2 pkt.
wyróżnienie
3 pkt.
laureat
5 pkt.
Frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach 100 %
5 pkt.
rozwijających kreatywność.
pow. 90 %
3 pkt.
pow. 80 %
1 pkt.
Opieka mentorska
2 pkt.
Udział w spotkaniach akademickich
1 spotkanie
1 pkt.
2 spotkania
2 pkt.
3 i więcej spotkań
3 pkt.
Udział w pozostałych/innych formach wsparcia
zajęcia olimpijskie
2 pkt.
e-learning
2 pkt.
Dyskusyjny Klub Filmowy/spotkania 2 pkt.
Jeżeli uczeń zadeklarował chęć udziału i zakwalifikował
się do uzupełniających form wsparcia (np. spotkań
akademickich, innych form wyjazdowych i spotkań) a
nie wziął w nich udziału i nie usprawiedliwił
nieobecności otrzymuje punkty ujemne.
8.
9.
10.
11.

autorskie
za każdą dodatkową formę wsparcia

- 10 pkt.

Poszczególne punkty się sumuje( maksymalna ilość punktów – 35), a komisja stypendialna sporządza ranking.

Decyzję o przyznaniu ilości stypendiów oraz o jego wysokości podejmuje komisja stypendialna.

Wysokość stypendium zostanie uzależnione od ilości otrzymanych punktów.
Odwołanie od decyzji komisji może złożyć rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń pełnoletni w formie
pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy stypendystów do przewodniczącej komisji stypendialnej w
formie listu na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
Ul. Partyzantów 24
76-200 Słupsk
lub osobiście:
w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych
Ul. Partyzantów 24
76-200 Słupsk
z dopiskiem „Zdolni z Pomorza”
12. Komisja w terminie 3 dni roboczych podejmie decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania.
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