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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA POMOCY 
STYPENDIALNEJ W PROJEKCIE  
„Strzelińska Akademia Rozwoju” 

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0040/17 

w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

§ 1.  
 

1. Regulamin określa zasady, w tym warunki i tryb przyznawania i wypłacania pomocy 

stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w 

projekcie pn. „Strzelińska Akademia Rozwoju” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś 

Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w okresie: 

01.09.2017-30.06.2019r. przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie               

z Gminą Strzelin.  

2. Celem udzielania stypendiów jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, 

wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem i 

monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.  

§ 2. 
 

1. W ramach projektu planuje się przyznanie 33 stypendiów dla 33 uczniów ze szkół objętych 
projektem tj.: 

a. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki ul. Henryka Sienkiewicza 
41 57 - 100 Strzelin – 10 uczniów  

b. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego ul. Brzegowa 67                                
57 - 100 Strzelin – 15 uczniów 

c. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku ul. Szkolna 1  - 4 uczniów 
d. Publicznej Szkoły w Białym Kościele – 4 uczniów.  

2. Stypendia są udzielane w II edycjach: 
a. 09.2017-06.2018 I edycja dla około połowy uczniów zaplanowanych do objęcia 

wsparciem ze wszystkich szkół z klas V-VII; 
b. 09.2018-06.2019 II edycja dla pozostałej liczby uczniów zaplanowanych do objęcia 

wsparciem ze wszystkich szkół z klas V-VIII.  
3. Miesięczna wartość stypendium na jednego ucznia wynosi: 400,00 zł brutto 
4. Okres na jaki udzielane jest stypendium to 10 miesięcy obejmujących czas trwania zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym.  
5. Okres udzielania stypendium może zostać skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez 

ucznia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej w projekcie.  
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§ 3. 
 

1. Wsparciem stypendialnym w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, którzy posiadają status 
ucznia szkół podstawowych wymienionych  w §2 pkt.1.  

2. W celu otrzymania stypendium uczniowie:  
1) muszą wykazać się uzyskaną w roku poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane 

będzie stypendium, średnią ocen: 
a) z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, 

matematyki lub przedsiębiorczości nie niższą niż 4,0. 
3. Dodatkowe punkty dla szczególnie uzdolnionych uczniów: 

1) premiujące zostaną przyznane uczniowi, w przypadku gdy: 
a) uczeń uzyskał oceny celujące z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości; 
b) uczeń w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który 

przyznawane jest stypendium, brał udział i/lub uzyskał status laureata 1,2lub3 
miejsca konkursu/olimpiady szczebla ponad-szkolnego z przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub 
przedsiębiorczości. Warunkiem przyznania tych punktów, jest uczestnictwo w 
konkursach lub olimpiadach wskazanych przynajmniej w jednym z wykazów: 

 wykazie konkursów i olimpiad z przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i 
przedsiębiorczości, podlegającym udostępnieniu wraz z ogłoszeniem o naborze 
wniosków, 

  wykazie olimpiad międzynarodowych z przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i 
przedsiębiorczości, podlegającym udostępnieniu wraz z ogłoszeniem o naborze 
wniosków; 

c) uczeń uzyskał pozytywną opinię wychowawcy 
d) uczeń jest Uczestnikiem projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” .  

2) eliminujące bariery edukacyjne zostaną przyznane uczniowi, w przypadku, gdy: 
a) uczeń zamieszkuje tereny wiejskie; 
b) rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; 
c) uczeń posiada status osoby z niepełnosprawnością; 
d) członek rodziny ucznia (rodzeństwo/rodzic) posiada status osoby z 

niepełnosprawnością.  
4. Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych, o których mowa 

odpowiednio w pkt. 2 i 3, określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
5. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane 

wyszczególnione we wzorze, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu  
6. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny, poprzedzający rok 

szkolny, na który przyznawane będzie stypendium lub zaświadczenie o średniej ocen z 
przedmiotów z zakresu kształcenia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. 

7. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć:  
1) kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie 

została poświadczona na świadectwie szkolnym), 
2) opinię wychowawcy,  
3) oświadczenie o trudnej sytuacji rodzinnej,  
4) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,  
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5) oświadczenia o statusie osoby z niepełnosprawnością członka rodziny 
(rodzeństwa/rodzica).  

8. Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń                            
i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a 
przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 7, jest 
utrudnione bądź niemożliwe.  

9. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 7, winny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. 
kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu. 

10. Nabór wniosków stypendialnych prowadzą szkoły wymienione  w §2 pkt.1 na początku roku 
szkolnego 2017/2018 oraz 2018/2019.  

11. Nabór zostanie przeprowadzony z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym z zapewnieniem dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  

 
§ 4. 

 
1. Wnioski, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór, podlegają ocenie. 
2. Ocena formalna wniosku, obejmuje w szczególności sprawdzenie spełnienia następujących 

wymagań:  
a. spełnienie warunków, o których mowa w §3 pkt.1 i 2, 
b. dochowanie terminu wniesienia wniosku,  
c. kompletność danych wykazanych we wniosku,  
d. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, 
e. dołączenie do wniosku wymaganych załączników, o których mowa w § 3 w pkt. 6 i 7.  

3. W przypadku stwierdzenia usuwalnych braków formalnych, Wnioskodawca wzywany jest do 
ich uzupełnienia. 

4. Wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, podlegają ocenie 
merytorycznej, która polega na przyznaniu punktów w ramach kryteriów premiujących i 
eliminujących bariery edukacyjne. 

5. Po zakończeniu oceny wniosków utworzone zostaną listy rankingowe: 
1) Listę rankingową, na której umieszcza się numery wniosków, rekomendowanych do 
przyznania wsparcia stypendialnego, które spełniły wymagania formalne i otrzymały 
najwyższą liczbę punktów oraz mieszczą się w puli środków finansowych dostępnych na dany 
rok szkolny; 
2) Listę rezerwową, na której umieszcza się numery wniosków, opiniowanych pozytywnie, 
które spełniły wymagania formalne, lecz które ze względu na liczbę otrzymanych punktów i 
dostępność środków finansowych na dany rok szkolny, nie mogły znaleźć się na liście 
rankingowej.  
 

§ 5. 
 

1. Wypłata stypendium nastąpi na zasadach określonych w umowie stypendialnej stanowiącej 
Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem dostępności środków 
finansowych na koncie Realizatora Projektu.  

2. Przed zawarciem umowy, o której mowa w pkt. 1, stypendysta zobowiązany jest do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dokumentów, stanowiących jej załączniki, 
którymi w szczególności są: 
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a. oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na które będzie wypłacone 
stypendium, 

b. oświadczenia uczestnika projektu. 
3. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt.2, i niepodpisanie umowy w 

wyznaczonym terminie może skutkować podjęciem decyzji znoszącej uprawnienie wnikające 
z decyzji o przyznaniu stypendium.  

 
§ 6. 

 
1. W trakcie otrzymywania wsparcia stypendialnego uczeń podlega opiece dydaktycznej. 
2. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, 

wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem i 
monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.  

3. Opiekunem dydaktycznym ucznia może zostać nauczyciel/wychowawca lub pedagog szkolny 
zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza.  

4. Za opiekę dydaktyczną opiekunowi należy się wynagrodzenie.  
5. Wymiar opieki dydaktycznej przypadającej na jednego ucznia określa umowa stypendialna. 

 
§ 7. 

 
1. Stypendium może być wydatkowane przez ucznia wyłącznie na cele edukacyjne, 

bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym według przykładowych grup wydatków: 
a. pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szczególności 

szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach, obozach naukowych i językowych, 
wycieczkach, edukacyjnych; 

b. pokrycie kosztów środków dydaktycznych, w tym literatury fachowej i czasopism;  
c. koszt materiałów papierniczych, w tym piśmienniczych i akcesoriów biurowych.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość ponoszenia wydatków 
nieuwzględnionych w pkt. 1, o ile służą one realizacji celów edukacyjnych.  
 

§ 8. 
Realizator projektu może dokonać kontroli realizacji pomocy stypendialnej dla ucznia szczególnie 
uzdolnionego. 

§ 9. 
 

Realizator projektu określi wzory następujących dokumentów:  

 Załącznik nr 1 – Zasady punktacji  
• Załącznik nr 2 – Wniosek o wsparcie stypendialne  
• Załącznik nr 3 – Umowa stypendialna  

 
§ 10. 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji 

projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju”.  
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Realizatora.  

 
Wrocław , 01.02.2018                           

………………………………………………………………………… ……………………… 
Miejscowość, data, podpis   


