
Projekt "SP26 kluczem do sukcesu".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej uczniom/uczennicom zdolnym
w ramach projektu „SP26 kluczem do sukcesu” nr projektu RPPD. 03.01.02-20-0417/19

§ 1.

1. Niniejszy  dokument  określa  zasady  przyznawania  pomocy  stypendialnej  uczniom/uczennicom  zdolnym

wypłacanej w ramach projektu „SP26 kluczem do sukcesu”.

2. Celem udzielania pomocy stypendialnej uczniom/uczennicom zdolnym jest zwiększenie motywacji do nauki i

dalsze  rozwijanie zainteresowań przez uczniów/uczennice poprzez łatwiejszy  dostęp do książek,  pomocy

naukowych, programów komputerowych, zajęć rozwijających.

3. Pomoc stypendialna będzie wypłacana przez okres 10 miesięcy.

4. Pomoc  stypendialna  współfinansowana  jest  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, 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, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

§ 2.

1.  O  pomoc stypendialną mogą ubiegać się  uczniowie/uczennice  Szkoły  Podstawowej  nr  26  im.  Stanisława

Staszica w Białymstoku klas  VII i VIII biorący udział w projekcie „SP26 kluczem do sukcesu”.

2.  Do otrzymania pomocy stypendialnej zostanie zakwalifikowanych 30 uczniów/uczennic kl. VII i VIII ze Szkoły

Podstawowej nr 26 w Białymstoku; 15 uczniów/uczennic w roku szk. 2020/2021 i 15 uczniów/uczennic  

w roku szk. 2021/2022.

3.  W  sytuacji  równej  liczby  punktów  zdobytej  podczas  rekrutacji  przez  większą  liczbę  uczniów  niż  15

uczniów/uczennic  w  roku  szk.  2020/2021  i  15  uczniów/uczennic  w  roku  szk.  2021/2022,  Komisja

Rekrutacyjna zastrzega możliwość zwiększenia liczby Stypendystów.

§ 3.

1. Informacje o rekrutacji  dostępne będą w Biurze projektu,  u nauczycieli  prowadzących zajęcia w ramach

projektu oraz u Koordynatora projektu.

2. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły (Załącznik nr 2).

3. Zgłoszenie do przyznania pomocy stypendialnej  odbywać się będzie na podstawie wniosku o przyznanie

pomocy stypendialnej stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

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

projektu. 

5. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły.

6. Posiedzenia Komisji odbędą się w terminach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.

7. Komisja  sporządzi  listy  rankingowe  uczniów/uczennic  zakwalifikowanych  do  otrzymania  pomocy

stypendialnej.

8. Wyniki Rekrutacji dostępne będą w Biurze projektu.

§ 4.

Zasady rekrutacji uczniów i uczennic

1. Pomoc stypendialną mogą otrzymać uczniowie/uczennice kl.  VII i VIII uczestniczący w Projekcie.

2. Uczeń/uczennica może otrzymywać pomoc stypendialną przez 10 miesięcy w trakcie trwania projektu.

3. Uczeń/uczennica wybiera 1 przedmiot, z którego ubiega się o pomoc stypendialną spośród następujących:

 j. angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.

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

4.1. FORMALNE - ocena spełnia/nie spełnia:

a) uczniowie/uczennice biorący/-e udział w Projekcie;
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b) terminowe złożenie kompletu dokumentów;

c) średnia  ocen  określona  na  podstawie  świadectwa  promocyjnego  z  roku  szk.  2019/2020r.  lub

świadectwa promocyjnego z roku szk.  2020/2021: minimum 5,5. 

4.2. JAKOŚCIOWE: 

a) oceny z  poniższych przedmiotów:  język  angielski,  biologia,  matematyka,  informatyka (określone na

podstawie świadectwa promocyjnego z roku szk. 2019/2020r. lub świadectwa promocyjnego z roku szk.

2020/2021): 5pkt. - średnia ocen 6,0; 4 pkt. - średnia ocen 5,9-5,8; 3 pkt. - średnia ocen5,7 – 5,6; 2 pkt.

- średnia ocen 5,5 i poniżej .

b) udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych (w roku szk. 2019/2020 i w roku szk. 2020/2021

do 1 listopada 2020r. - dotyczy uczniów ubiegających się o pomoc stypendialną w roku szk. 2020/2021;

w roku szk. 2020/2021 – dotyczy uczniów ubiegających się o stypendium w roku szk. 2021/2022) z

następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, j. angielski, informatyka:  10 pkt. -

tytuł laureata; 8 pkt. - tytuł finalisty, 5 pkt.- zakwalifikowanie się do etapu rejonowego;

c) uzyskanie  wysokiego  miejsca  nagrodzonego  lub  uhonorowanego  zwycięskim  tytułem  w  zawodach

wiedzy,  artystycznych  i  sportowych  (miejsca  I-III),  organizowanych  co  najmniej  na  szczeblu

powiatowym, z wyjątkiem konkursów wymienionych w pkt. 4.2.b. (w roku szk. 2019/2020 i w roku szk.

2020/2021 do 1 listopada 2020r. - dotyczy uczniów ubiegających się o pomoc stypendialną w roku szk.

2020/2021;  w roku szk.  2020/2021 –  dotyczy  uczniów ubiegających się  o  stypendium w roku szk.

2021/2022): maksymalnie 10 pkt.:

 tytuł laureata zawodów wiedzy, artystycznych, z wyjątkiem konkursów wymienionych w pkt.

4.2.b. – 4 pkt.

 tytuł finalisty zawodów wiedzy, artystycznych, z wyjątkiem konkursów wymienionych w pkt.

4.2.b.  lub  wyróżnienie  w  zawodach  wiedzy,  artystycznych,  z  wyjątkiem  konkursów

wymienionych w pkt. 4.2.b. – 3 pkt.

 zakwalifikowanie się do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego, z wyjątkiem konkursów

wymienionych w pkt. 4.2.b. - 2 pkt.

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych: I miejsce – 4 pkt.; II – miejsce – 3 pkt.;

III miejsce – 2 pkt.

d) d) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na ostatnim świadectwie promocyjnym do klasy

programowo wyższej:  4pkt. - średnia ocen 6,0-5,9;  3pkt.  - średnia ocen 5,8-5,7;  2pkt.  - średnia ocen

5,6; 1 pkt. - średnia ocen 5,5 .

§ 4.

1. W celu złożenia wniosku należy:

a) wypełnić  wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej;

b) kompletnie wypełniony i  podpisany wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora lub

wicedyrektora szkoły w miejscu – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku.

2. Wniosek wraz z poniższymi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu. Załączniki:

a) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa;

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów z konkursów i olimpiad wiedzy

potwierdzające uzyskane tytuły - jeśli dotyczy.

3.  Kopie  dokumentów  załączonych  do  wniosku  potwierdza  za  zgodność  z  oryginałem  Dyrektor  szkoły  lub

wicedyrektor. 

§ 5.

1.  Każdy  uczeń otrzymujący  pomoc stypendialną będzie  znajdował  się  pod opieką dydaktyczną nauczyciela

przedmiotu, z którego otrzymał stypendium,  pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego.
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2.  Celem  opieki  dydaktycznej  jest  pomoc  w  dalszym  osiąganiu  jak  najlepszych  rezultatów,  wsparcie  w

wykorzystaniu  stypendium  na  cele  edukacyjne,  aktywna współpraca  z  uczniem/uczennicą  i  monitorowanie

osiągnięć dydaktycznych.

§ 6.

1.  Powyższy  regulamin  obowiązuje  po  zatwierdzeniu  przez  Dyrektora  szkoły  i  wchodzi  w  życie  od  

dnia 1 listopada 2020r.

2.  Przystąpienie  ucznia/uczennicy  do  procesu  rekrutacji  jest  równoznaczne  z  zaakceptowaniem  niniejszego

Regulaminu. 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.

4. Wszystkie zmiany do Regulaminu wprowadza Dyrektor szkoły w formie aneksu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej
Załącznik nr 2 - Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej
Załącznik nr 3 – Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania uczniom/uczennicom zdolnym w ramach projektu
„SP26 kluczem do sukcesu”.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania 

pomocy stypendialnej uczniom/uczennicom zdolnym

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY STYPENDIALNEJ
Nr projektu: RPPD. 03.01.02-20-0417/19

Nazwa projektu: „SP26 kluczem do sukcesu”

I. Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie rubryk drukowanymi literami
Dane osobowe ucznia/uczennicy

Nazwisko Imię (imiona)

PESEL Klasa

Adres zamieszkania

Ulica
Nr domu/lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

Średnia ocen uzyskana na
koniec roku szkolnego

2019/2020 ( na pdst.
Świadectwa

Przedmiot, z którego
ubiegam się  o

stypendium
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przedmiot ocena

średnia ocen uzyskana z
przedmiotów: język
angielski, biologia,

informatyka, matematyka
na koniec roku

szkolnego 2019/2020

j. angielski

matematyka

biologia

Informatyka           

Udział w olimpiadach, konkursach, zawodach:

Olimpiada/konkurs/zawody sportowe Uzyskany tytuł/ miejsce

1. Zapoznałem/-łam się  i  akceptuję  warunki  określone  w Regulaminie  przyznawania  pomocy  stypendialnej
uczniom/uczennicom zdolnym w ramach projektu „SP 26 kluczem do sukcesu”.

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

Potwierdzam dane zawarte we wniosku.                          ……………………………………….
Miejscowość, data
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…………………………………. …………………………………………..

Podpis ucznia/uczennicy                                                                         Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Potwierdzenie danych zawartych we wniosku:

 
pieczęć szkoły                                                    pieczęć i  podpis dyrektora/ w-ce dyrektora

Lista załączników:

Załącznik nr 1 - Potwierdzona przez szkołę za zgodność z oryginałem kopia świadectwa;
Załącznik  nr  2  -  Potwierdzone  przez  szkołę  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  zaświadczeń,  dyplomów  z
konkursów i olimpiad potwierdzające uzyskanie tytułu – jeśli dotyczy.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania 

pomocy stypendialnej uczniom/uczennicom zdolnym

Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej

Rok szkolny 2020/2021: 10.03.2021r.
Rok szkolny 2021/2022:  16.11.2021r 
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Załącznik nr 3
 do Zarządzenia Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku Nr 8/SP26/3.1.2_0417

 z dnia 12 listopada 2021 r. 

Aneks nr 1 do 
Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej 

uczniom/uczennicom zdolnym w ramach projektu „SP26 kluczem do sukcesu” 
nr projektu RPPD.03.01.02-20-0417/19

§ 4 pkt. 4.2.b przyjmuje brzmienie:
 
udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych (w roku szk. 2020/2021 i w roku szk.
2021/2022 do 15 listopada 2020 – dotyczy uczniów ubiegających się o pomoc stypendialną w
roku szk.2021/2022) z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, j.
angielski, informatyka: 10 pkt.- tytuł laureata; 8 pkt. – tytuł finalisty; 5 pkt.- zakwalifikowanie
się do etapu rejonowego. 
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