
 
 

 
 

                                                                                                                             

udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem 
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza 
słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020 (RPO
Funduszu Społecznego  

 
1. Regulamin określa szczegółowe warunki i zakres pomocy udzielanej młodzieży 

uzdolnionej w ramach realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza 
2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się 

powiat słupski”. 
3. Decyzje o przyznanie stypendium oraz jego wysokości podejmuje komisja powołana 

przez dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku pełniącego rolę 
Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, a szkoła  jest realizatorem projektu.

4. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, pod koniec kolejnych semestrów roku 
szkolnego. 

5. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/prawnego 
opiekuna ucznia – uczestnika Projektu.

6. Uczeń zobowiązany jest 
przyznanego stypendium związanych ze zmiana kryteriów , bezzwłocznie powiadomić 
o nich LCNK. 

7. Wniosek wraz z załącznikami należy 
Agrotechnicznych, ul. Szczecińska 36, 76
Pomorza” w terminie podanym na stronie internetowej LCNK. Przekroczenie 
wskazanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją ze stypendium
semestrze. 
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REGULAMIN 

udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem 
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza 
słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin określa szczegółowe warunki i zakres pomocy udzielanej młodzieży 
uzdolnionej w ramach realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”.

anie stypendium mogą ubiegać się uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza 

Decyzje o przyznanie stypendium oraz jego wysokości podejmuje komisja powołana 
przez dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku pełniącego rolę 

rum Nauczania Kreatywnego, a szkoła  jest realizatorem projektu.
Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, pod koniec kolejnych semestrów roku 

Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/prawnego 
estnika Projektu. 

Uczeń zobowiązany jest złożyć wniosek oraz w razie zaistnienia zmian istotnych dla 
przyznanego stypendium związanych ze zmiana kryteriów , bezzwłocznie powiadomić 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do sekretariatu Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych, ul. Szczecińska 36, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Zdolni z 

w terminie podanym na stronie internetowej LCNK. Przekroczenie 
wskazanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją ze stypendium

                                                                                                                                         

udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem 
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat 
słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

2020) współfinansowanego z Europejskiego 

Regulamin określa szczegółowe warunki i zakres pomocy udzielanej młodzieży 
powiat słupski”. 

rojektu „Zdolni z Pomorza – 

Decyzje o przyznanie stypendium oraz jego wysokości podejmuje komisja powołana 
przez dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku pełniącego rolę 

rum Nauczania Kreatywnego, a szkoła  jest realizatorem projektu. 
Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, pod koniec kolejnych semestrów roku 

Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/prawnego 

oraz w razie zaistnienia zmian istotnych dla 
przyznanego stypendium związanych ze zmiana kryteriów , bezzwłocznie powiadomić 

sekretariatu Zespołu Szkół 
200 Słupsk z dopiskiem „Zdolni z 

w terminie podanym na stronie internetowej LCNK. Przekroczenie 
wskazanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją ze stypendium w danym 



 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTRIA PRZNAWANIA STYPENDIUM

1. Sytuacja społeczno – ekonomiczna ucznia:
Posiadanie Karty Dużej Rodziny (r
Posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego
Posiadanie aktualnego orzeczenia o 

 
2. Odległość miejsca zamieszkania od LCNK
Ta sama miejscowość 
Do 25 km 
Powyżej 25 km 

 
3. Szczególne osiągnięcia uzyskane w semestrze, za który wypłaca się stypendium (max 

12 pkt) 
Tytuł laureata olimpiady/konkursu 
objętych wsparciem w ramach projektu
Tytuł finalisty olimpiady/ 
objętych wsparciem w ramach projektu
Tytuł laureata konkursu/projektów/ligi zadaniowej
Tytuł finalisty konkursu projektów/ligi zadaniowej

 
4. Frekwencja na formach wsparcia proponowanych przez LCNK:
Powyżej 80% 
Powyżej 90% 
100% 
Uczeń objęty opieką mentorską

 
Na podstawie złożonych wniosków komisja ustali progi punktowe oraz 
stypendium. 
 

UTRATA PRAWA DO STYENDIUM

1. Uprawniony uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli
jeden z poniższych warunków:
1) zakończy udział w projekcie w momencie zakończenia projektu bądź zakończy naukę 

w szkole ponadgimnazjalnej (zgodnie z regulaminem uczestnictwa: § 14 ust. 1), 
2) złoży rezygnację z udziału w programie,
3) złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z
4) zostanie złożony pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia o pozbawienie 

go możliwości ubiegania się o stypendium oraz wniosek ten zostanie rozpatrzony 
przez komisje stypendialną pozytywnie.
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SZCZEGÓŁOWE KRYTRIA PRZNAWANIA STYPENDIUM

 
ekonomiczna ucznia: 

Posiadanie Karty Dużej Rodziny (rodzina wielodzietna)  
Posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego 
Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności 

Odległość miejsca zamieszkania od LCNK 

Szczególne osiągnięcia uzyskane w semestrze, za który wypłaca się stypendium (max 

Tytuł laureata olimpiady/konkursu kuratoryjnego z przedmiotów
objętych wsparciem w ramach projektu 

ytuł finalisty olimpiady/ konkursu kuratoryjnego z przedmiotów
objętych wsparciem w ramach projektu 
Tytuł laureata konkursu/projektów/ligi zadaniowej 

konkursu projektów/ligi zadaniowej 

Frekwencja na formach wsparcia proponowanych przez LCNK: 

Uczeń objęty opieką mentorską 

Na podstawie złożonych wniosków komisja ustali progi punktowe oraz 

UTRATA PRAWA DO STYENDIUM 

 

Uprawniony uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli dotyczyć go będzie co najmniej 
jeden z poniższych warunków: 

zakończy udział w projekcie w momencie zakończenia projektu bądź zakończy naukę 
w szkole ponadgimnazjalnej (zgodnie z regulaminem uczestnictwa: § 14 ust. 1), 
złoży rezygnację z udziału w programie, 
złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium, 
zostanie złożony pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia o pozbawienie 

możliwości ubiegania się o stypendium oraz wniosek ten zostanie rozpatrzony 
przez komisje stypendialną pozytywnie. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTRIA PRZNAWANIA STYPENDIUM 

1 pkt 
1 pkt 
1 pkt 

0 pkt 
1 pkt 
2 pkt 

Szczególne osiągnięcia uzyskane w semestrze, za który wypłaca się stypendium (max 

iotów 6 pkt 

konkursu kuratoryjnego z przedmiotów 4 pkt 

6 pkt 
4 pkt 

1 pkt 
2 pkt 
3 pkt 
3 pkt 

Na podstawie złożonych wniosków komisja ustali progi punktowe oraz wysokość 

dotyczyć go będzie co najmniej 

zakończy udział w projekcie w momencie zakończenia projektu bądź zakończy naukę  
w szkole ponadgimnazjalnej (zgodnie z regulaminem uczestnictwa: § 14 ust. 1),  

zostanie złożony pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia o pozbawienie 
możliwości ubiegania się o stypendium oraz wniosek ten zostanie rozpatrzony 



 
 

 
 

2. Przesłankami do złożenie przez nauczyciela wniosku, o którym mowa w ust. 1 są
dwukrotne nieusprawiedliwion
zasad współżycia społecznego
 

 
1. Odwołanie od decyzji komisji może złożyć rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń 

pełnoletni w formie pi
stypendystów do przewodnicz
Agrotechnicznych, ul. Szczecińska 36
Pomorza” 

2. Komisja w terminie 5 dni roboczych podej
odrzuceniu odwołania.
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Przesłankami do złożenie przez nauczyciela wniosku, o którym mowa w ust. 1 są
dwukrotne nieusprawiedliwione niestawiennictwo na zajęciach lub 
zasad współżycia społecznego 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji komisji może złożyć rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń 
pełnoletni w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy 
stypendystów do przewodniczącej komisji stypendialnej do sekretariatu

l. Szczecińska 36, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Zdolni z 

Komisja w terminie 5 dni roboczych podejmie decyzję o uwzględnieniu lub 
odrzuceniu odwołania. 

Przesłankami do złożenie przez nauczyciela wniosku, o którym mowa w ust. 1 są: 
ub rażące naruszenie 

Odwołanie od decyzji komisji może złożyć rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń 
od dnia ogłoszenia listy 

do sekretariatu Zespołu Szkół 
z dopiskiem „Zdolni z 

mie decyzję o uwzględnieniu lub 


