
 

 
 

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie  uzdolnionych 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie  

pn. „Zdolni z Pomorza – Gdynia” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania i przekazywania stypendiów 

dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach kierunkowych, których zakwalifikowano 

do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Gdynia”. 

2. Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym  

odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne 

formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie 

kompetencji kluczowych. 

 

§ 2 

Kryteria przyznawania stypendium 

     Kryteria przyznania stypendium: 

1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna ucznia ( 30 pkt – za spełnienie minimum jednego 

z poniższych kryteriów):  

1) Rodzina wielodzietna (weryfikacja na podstawie posiadania aktualnej Karty 

Dużej Rodziny), 

2) Posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego, 

3) Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

      2.   Szczególne osiągnięcia (maksymalnie 40 pkt): 

1) udział w olimpiadach/konkursach kuratoryjnych z przedmiotów objętych     

wsparciem w ramach projektu. 

 - tytuł laureata – 40 pkt 

 - tytuł finalisty – 30 pkt 

 - udział – 10 pkt 
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 2)   punkty przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym. 

 3) punkty za poszczególne osiągnięcia się nie sumują, pod uwagę brane są punkty 

odpowiadające za najwyższe osiągnięcie. 

3. Frekwencja na formach wsparcia/zajęciach (maksymalnie 30 pkt) 

    - 100% - 30 pkt 

    -  pow. 80% - 20 pkt 

    -  pow. 60% - 10 pkt 

4. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. 

5. Ocenie w danym semestrze podlegają wnioski dostarczone odpowiednio do dnia 

15 lutego lub w przypadku uczestników zakwalifikowanych do projektu w semestrze 

letnim do dnia 15 czerwca w każdym roku realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – 

Gdynia”. 

6. Komisja stypendialna ustala listę rankingową złożonych wniosków oraz każdorazowo 

określą wysokość stypendium, zależnie od liczby wniosków oraz posiadanych 

środków. W przypadku większej liczby wniosków spełniających kryteria niż limit 

środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z 

najwyższą liczbą punktów (zgodnie z listą rankingową). 

7. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do regulaminu. 

 

 

§ 3 

Tryb przyznawania i przekazywania stypendium 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń 

w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia. 

2. Komisję Stypendialną powołuje Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.   

W skład komisji wchodzą opiekunowie pedagogiczno-metodyczni oraz pracownik 

Referatu Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.  

3. Stypendia przyznawać będzie Komisja Stypendialna, po dokonaniu oceny złożonych 

wniosków. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie dokumentów 

wskazujących na spełnianie kryteriów o których mowa w §2. 

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna.  
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6. Od decyzji Komisji Stypendialnej odwołanie nie przysługuje. 

7. Stypendium będzie wypłacane w dwóch transzach, w danym roku szkolnym. 

8. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego.  

9. W przypadku, gdy uczeń zostanie zakwalifikowany do projektu w semestrze letnim, 

stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru i wypłacane na zakończenie 

tego semestru. 

 

§ 4 

Utrata prawa do stypendium 

 

Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z poniższych przyczyn: 

1) uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie,  

2) uczeń lub jego opiekun złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium,  

3) uczeń wykazuje niską frekwencję na zajęciach prowadzonych w ramach projektu 

(więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Komisja 

Stypendialna.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie realizacji 

Projektu. 


