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REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA SZCZEGÓLNIE 

UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 

 „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” 

realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów                   

dla uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim oraz 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, uczestniczących w projekcie „Powiat 

Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.6 Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących     

w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz              

z krajowych środków publicznych. 

3. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu najlepszych wyników, 

wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego 

osiągnięć edukacyjnych. 

4. Obsługę programu stypendialnego wykonuje Powiat Kamieński, ul. Wolińska 7b,         

72-400 Kamień Pomorski. 

5. Przewiduje się udzielenie stypendiów naukowych w następujący sposób: 

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach: 

a) Technikum Hodowli Koni – po 3 stypendia naukowe w roku szkolnym 

2020/2021 oraz 2021/2022, co łącznie daje 6 stypendiów naukowych; 

b) Technikum Leśne – po 3 stypendia naukowe w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

2021/2022, co łącznie daje 6 stypendiów naukowych; 

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim: 

a) Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - po 3 stypendia naukowe w roku 

szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022, co łącznie daje 6 stypendiów naukowych; 

b) Technik Hotelarstwa - po 3 stypendia naukowe w roku szkolnym 2020/2021 

oraz 2021/2022, co łącznie daje 6 stypendiów naukowych; 
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c) Technik Ochrony Środowiska - po 3 stypendia naukowe w roku szkolnym 

2020/2021 oraz 2021/2022, co łącznie daje 6 stypendiów naukowych; 

d) Branżowa – kucharz - po 3 stypendia naukowe w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

2021/2022, co łącznie daje 6 stypendiów naukowych; 

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie 

a) Technikum Hotelarstwa i Organizacji Reklamy - po 3 stypendia naukowe             

w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022, co łącznie daje 6 stypendiów 

naukowych; 

b) Technikum Budownictwa - po 3 stypendia naukowe w roku szkolnym 

2020/2021 oraz 2021/2022, co łącznie daje 6 stypendiów naukowych. 

6. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego 

wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów 

uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 oraz rodzaju nauczanego zawodu. 

7. Ustala się trzy poziomy wysokości stypendiów: 

1) I poziom – uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uzyskali stypendium,               

z najwyższą liczbą punktów – kwota 500,00 złotych brutto, 

2) II poziom – uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uzyskali stypendium,             

z kolejną najwyższą liczbą punktów – kwota 400,00 złotych brutto, 

3) III poziom – uczniowie, którzy w dany roku szkolnym uzyskali stypendium,                

z kolejną najwyższą liczbą punktów – 300,00 złotych brutto. 

 

§ 2 

ZASADY, WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

1. O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie 

następujące warunki: 

1) Uczęszcza do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim oraz Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie; 

2) W roku szkolnym 2019/2020 uczestniczył w projekcie „Powiat Kamieński 

szkolnictwem zawodowym stoi” (tzn. wypełnił deklarację uczestnictwa), 
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3) W roku szkolnym 2020/2021 uczestniczył w projekcie „Powiat Kamieński 

szkolnictwem zawodowym stoi” (tzn. wypełnił deklarację uczestnictwa, rozpoczął 

uczestnictwo w projekcie i otrzymał wsparcie w ramach innych działań w projekcie), 

4) W ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał 

promocję do następnej klasy, 

5) Uzyskał w ostatnim zakończonym roku szkolnym średnią ocen z wszystkich 

przedmiotów zawodowych nie mniejszą niż 4,00 obliczoną w oparciu o świadectwo 

szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

bez zaokrągleń, 

6) Uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi „załącznik do Regulaminu przyznawania 

stypendium naukowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu 

Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, a także dostępny jest w Biurze 

Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim,               

ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, pokój 

11b. Wniosek należy wypełnić w wersji papierowej spiętej i podpisanej przez 

upoważnioną osobę, którą jest pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny 

niepełnoletniego ucznia. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki: 

1) Kserokopie świadectwa szkolnego za ostatni ukończony rok szkolny, 

2) Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, 

turniejach lub olimpiadach z przedmiotów zawodowych w formie kopii (pod 

warunkiem, że uczeń uczestniczył). 

4. Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest posiadać oryginały załączonych 

kserokopii dokumentów i okazać je na każde wezwanie Powiatu Kamieńskiego. 

5. Ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do posiadania poczty elektronicznej,          

a także regularnego sprawdzania wiadomości przychodzących na tę pocztę. Ubiegający 

się o stypendium wyraża zgodę na komunikowanie się z nim za pośrednictwem tego 

środka przekazu. 

6. Ubiegający się o stypendium wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych 

osobowych do celów promocji projektu przez Powiat Kamieński. 



 

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  

i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 

 

 

 

 5 

7. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy: 

1) Spełniają warunki określone w ust. 1, 

2) Uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi 

przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki 

finansowe. 

 

§ 3 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 

1. O stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego 

ucznia. 

2. Wnioski należy składać w wersji papierowej (uzupełniony o wymagane podpisy)             

w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 w terminie od 01 września do 10 września. 

3. Wnioski należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Starostwo 

Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski                

z dopiskiem Wniosek o stypendium „Projekt Powiat Kamieński szkolnictwem 

zawodowym stoi”. 

4. Wnioski mogą być również składane osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem 

Wniosek o stypendium „Projekt Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” 

w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 

72-400 Kamień Pomorski. 

5. W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową decyduje data wpływu                

do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 

6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

§ 4 

OCENA WNIOSKÓW 

1. W celu ustalenia prawa pierwszeństwa do stypendium stosuje się poniżej określone 

kryteria oraz zasady obliczania punktów rankingowych: 

1) Kryterium I – stanowi średnią ocen z przedmiotów zawodowych. Uzyskana liczba 

punktów uzależniona jest od średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów 

zawodowych. Liczbę punktów możliwych do uzyskania określa poniższa tabela: 

Średnia ocen Liczba punktów 

4,00 – 4,50 4 

4,51 – 4,99 9 

5,00 – 5,50 16 

5,51 – 6,00 24 
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2) Kryterium II – stanowią uzyskane osiągnięcia edukacyjne z przedmiotów 

zawodowych. Punktowanych jest maksymalnie 3 osiągnięć z różnych konkursów 

uzyskanych w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane 

jest stypendium w konkursach, turniejach lub olimpiadach. Osiągnięcia i liczbę 

przyznanych za nie punktów określa poniższa tabela: 

Osiągnięcia Punkty 

Uzyskanie tytułu laureata konkursu lub 

olimpiady 
6 

Uzyskanie tytułu finalisty konkursu lub 

olimpiady 
5 

Zdobycie wyróżnienia w konkursie lub 

olimpiadzie 
4 

 

3) Kryterium III – stanowi frekwencja uczniów na zajęciach zawodowych w ostatnim 

roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium. 

Frekwencja i liczbę przyznanych za nie punktów określa poniższa tabela: 

Ilość godzin nieobecności na zajęciach 

zawodowych 
Punkty 

0 25 

1-5 15 

6-10 5 

11 i więcej 0 

 

2. Łączna liczba punktów rankingowych jest sumą punktów uzyskanych w kryterium I, II 

oraz III. 

3. W przypadku takiej samej łącznej liczby punktów rankingowych, o prawie 

pierwszeństwa do stypendium decydować będzie kolejno: 

1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych wynikająca ze świadectwa ukończonego 

poprzedniego roku szkolnego, 

2) Liczba punktów przyznanych za frekwencję uczniów na zajęciach zawodowych, 

3) Ocena z zachowania wynikająca ze świadectwa ukończonego poprzedniego roku 

szkolnego, 

4) Data wpływu wniosku do Powiatu Kamieńskiego. 

4. W przypadku niekompletności w dokumentacji rekrutacyjnej ubiegający się                      

o stypendium zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania. 

5. Powiadomienie o konieczności uzupełnienia wniosku przekazane będzie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkuje 

odrzuceniem wniosku. 
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6. Lista stypendystów obejmie uczniów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów 

uprawniającą do otrzymania stypendium w danym naborze. 

 

§ 5 

PRZYZNANIE I WYPŁATA STYPENDIUM 

1. Starosta Kamieński wraz z Wicestarostą Kamieńskim zatwierdzają listę stypendystów 

oraz listę rezerwową stypendystów, ustaloną na podstawie listy rankingowej 

przygotowanej przez Kierownika Projektu. 

2. Uczniowie, którzy znajdą się na liście rezerwowej, mogą nabyć prawo do stypendium       

w przypadku utraty stypendium przez inną osobę. 

3. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.powiatkamienski.pl. 

4. Podstawą wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej. 

5.  Stypendium będzie wypłacane w 10 równych ratach dla dwóch naborów: 

1) Nabór I począwszy od 01 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku, najpóźniej    

do ostatniego dnia miesiąca, 

2) Nabór II począwszy od 01 września 2021 do 30 czerwca 2022 roku, najpóźniej           

do ostatniego dnia miesiąca. 

6. Stypendium przekazane będzie na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

7. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku zaistnienia któregokolwiek z niżej 

wymienionych przypadków: 

1) Rażącego obniżenia ocen i wyników nauczania stypendysty na koniec semestru 

bieżącego roku szkolnego, 

2) Zachowania stypendysty niezgodnego z przyjętymi normami życia społecznego, 

3) Przerwania nauki w szkole z przyczyn innych niż przypadki losowe, 

4) Przerwania udziału w projekcie „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, 

5) Stypendysta bądź rodzic lub opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji 

ze stypendium. 

8. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu 

pobranej w danym roku szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak 

zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu,          

na wskazany numer rachunku bankowego Powiatu Kamieńskiego. 

9. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendium zostanie przyznane pierwszemu 

uczniowi z listy rezerwowej. 

10. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku 

bankowym Powiatu Kamieńskiego. 

 

 

 

 

 

http://www.powiatkamienski.pl/
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§ 6 

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY 

Obowiązkami stypendysty są: 

1) Wykorzystanie stypendium na cele związane z rozwojem ucznia, a w szczególności 

na: 

a) Zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji; 

b) posiłki w stołówce szkoły, internacie lub prowadzonej przez inny podmiot; 

c) przygotowanie ucznia do konkursów, turniejów, olimpiad; 

d) uczestnictwo ucznia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (w tym kursach 

e-learningowych), 

e) zakup specjalistycznego sprzętu zgodnego z kierunkiem rozwoju zawodowego 

ucznia (min. komputerów, notebooków, pomocy dydaktycznych, czytników 

książek elektronicznych); 

f) transport do i ze szkoły, środkami komunikacji zbiorowej; 

g) inne koszty związane z pobieraniem nauki w szkole, poza szkołą oraz rozwojem 

edukacyjnym ucznia. 

2) Przekazywanie do Biura Projektu mieszczącego się w Starostwie Powiatowym             

w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, Wydział 

Edukacji, Kultury i Sportu, pokój 11b pisemnych informacji o wszelkich zmianach 

danych teleadresowych oraz rezygnacji ze szkoły, a tym samym udziału w projekcie     

w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamień Pomorski, dnia 08 lipca 2020 roku 


