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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW I UCZENNIC Z NISKIMI 

WYNIKAMI W NAUCE 
 

 
§ 1   

Słownik pojęd 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
 
1. Projekt - projekt „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach 
prowadzących kształcenie ogólne, 

2. Beneficjent - podmiot realizujący projekt, tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Brama 
Beskidu”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawarty z Instytucją Pośredniczącą, 

3. Partner projektu – Gmina Stary Sącz, 
4. Instytucja Pośrednicząca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 
5. Wnioskodawca – (uczeo/uczennica) uprawniony do udziału w projekcie, który składa wniosek o 

przyznanie stypendium, 
6. Uczestnik projektu – uczeo lub uczennica szkoły uczestniczącej w projekcie, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, zakwalifikowany/a do projektu, korzystający/a bezpośrednio 
z pomocy w projekcie (Beneficjent Ostateczny), 

7. Kierownik projektu – osoba podejmująca decyzje wiążące w imieniu Beneficjenta, 
8. Czas realizacji – rok w 2018 roku. 
9. Rodzina niepełna – oznacza to samotne wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 
(zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2156 z późn. zm.). 

10. Rodzina wielodzietna – należy przez to rozumied rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Członków 
rodziny określa się według definicji rodziny zawartej w ustawie z dnia 28 listopada 2013r. o 
świadczeniach rodzinnych. 

11. Osoba niepełnosprawna – należy przez to rozumied osobę niepełnosprawną w znaczeniu określonym 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

12. Diagnoza (Arkusz indywidualnej diagnozy potrzeb ucznia) – jest to dokument ukierunkowany na 
wskazanie przez wychowawcę indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia 
przejawiającego trudności w nauce. Przygotowanie diagnozy ma na celu określenie z jakich 
przedmiotów uczeo ma problemy i czy wymaga wsparcia w postaci stypendium. 

 
§ 2  

Postanowienia ogólne i informacje o przyznawaniu stypendium  
 

1. Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania stypendium w projekcie „Nowoczesna szkoła – 
przepustką do kariery”. 
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2. Głównym celem przyznawania stypendium dla 300 uczniów i uczennic (I tura 150 os. – dot. 
uczestników objętych wsparciem w roku szkolnym 2017/2018, II tura  150 os. – dot. uczestników 
objętych wsparciem w roku szkolnym 2018/2019 ) z niskimi wynikami w nauce z terenu Gminy Stary 
Sącz biorących udział w projekcie, jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) w 2018 roku.  

3. Okres realizacji: 2018 rok. 
4. W projekcie biorą udział następujące szkoły: 

1) Szkoła Podstawowa (wraz z klasami gimnazjalnymi) w Barcicach,  

2) Szkoła Podstawowa w Gaboniu, 

3) Szkoła Podstawowa (wraz z klasami gimnazjalnymi) w Gołkowicach Górnych,  

4) Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, 

5) Szkoła Podstawowa w Przysietnicy, 

6) Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu, 

7) Szkoła Podstawowa nr 2 (wraz z klasami gimnazjalnymi) w Starym Sączu.  

5. Za wypłatę stypendium odpowiedzialny będzie Partner projektu – Gmina Stary Sącz. 
6. Pierwszeostwo będą mied uczniowie z niskimi wynikami w nauce z rodzin, w których występuje więcej 

problemów społecznych. 
7. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, 

Mostki 86, 33-340 Stary Sącz. 
8. Działania informacyjne dotyczące projektu i przyznawania stypendium prowadzone są na poziomie 

strony internetowej Beneficjenta, na poziomie strony internetowej Partnera projektu oraz poprzez 
Kierownika projektu. 

 
§ 3 

Zasady i kryteria przyznawania stypendium 
 

1. O przyznanie stypendium zgodnie z kryteriami dostępu mogą wystąpid uczniowie i uczennice biorący 
udział w projekcie z niskimi wynikami w nauce (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych) : 

a) ze szkół:  
1) Szkoła Podstawowa (wraz z klasami gimnazjalnymi) w Barcicach,  
2) Szkoła Podstawowa w Gaboniu, 
3) Szkoła Podstawowa (wraz z klasami gimnazjalnymi) w Gołkowicach Górnych,  
4) Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, 
5) Szkoła Podstawowa w Przysietnicy, 
6) Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu, 
7) Szkoła Podstawowa nr 2 (wraz z klasami gimnazjalnymi) w Starym Sączu. 

b) biorący udział w projekcie. 
2. Ustala się następującą punktację za wyniki uzyskane za rok szkolny 2017/2018 z przedmiotów:  

 matematyka/edukacja matematyczna,  

 informatyka/zajęcia komputerowe  

 przedmioty przyrodnicze/edukacja przyrodnicza (w przypadku przedmiotów 
przyrodniczych punkty przyznawane są za najniższą ocenę z jednego z przedmiotów: 
przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) 

  a)    klasy I – III: 
                - opanowanie niedostateczne lub dopuszczające treści z zakresu edukacji           
                         w/w przedmiotu – 8 pkt. 
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                - opanowanie dostateczne treści z zakresu edukacji w/w przedmiotu – 5 pkt. 
                - opanowanie dobre lub bardzo dobre lub celujące treści z zakresu edukacji           
                         w/w przedmiotu – 0 pkt. 

b) klasy IV – VII  i klasy II – III gimn.: 
- ocena niedostateczna lub dopuszczająca –  8 pkt. 
- ocena dostateczna – 5 pkt. 
- ocena dobra lub bardzo dobra lub celująca – 0 pkt. 

 
3. Dodatkowe punkty preferencyjne otrzymują uczniowie z niskimi wynikami w nauce z rodzin, w których 
występuje więcej problemów społecznych na podstawie: 
  a) przedstawionego wniosku o przyznanie stypendium, 
  b) informacji z MOPS załączonej do wniosku – podpisanego przez uprawnioną osobę. 
 
4.  Wnioskodawca wskazuje następujące problemy społeczne jako kryteria selekcji za które może 

otrzymad punkty (im większa liczba występujących problemów społecznych tym więcej punktów) : 
  a)    uzależnienie w rodzinie – 1 pkt, 
  b)    długotrwała i ciężka choroba  w tym niepełnosprawnośd – 1 pkt, 
  c)     niepełna rodzina – 1 pkt, 
  d)    przemoc w rodzinie – 1 pkt, 
  e)    wielodzietnośd – 1 pkt. 
5. Ponadto dla uczniów przygotowywane będą arkusze indywidualnej diagnozy potrzeb ucznia 

potwierdzającej występowanie trudności w nauce, za którą uczeo może otrzymad max. 5 pkt. 
6.  Stypendium otrzymają uczestnicy projektu, których wnioski spełniły wymagania formalne i otrzymały 

najwyższą liczbę punktów. 
7.  Stypendium będzie przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na wyrównywanie 

dysproporcji edukacyjnych zdiagnozowanych podczas rekrutacji do projektu z przedmiotów gdzie 
występują najniższe wyniki w nauce m.in. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału ucznia 
w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych lub w innych płatnych zajęciach edukacyjnych. 

8.  Pomoc będzie przyznawana następujące cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem 
edukacyjnym m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, opłacenie uczestnictwa w 
zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych. 

9.    Stypendium wypłacane będzie jednorazowo. Maksymalna kwota stypendium wynosi 300,00 zł.  
10.  W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów 

pierwszeostwo będą mied uczestnicy projektu wg kolejności zgłoszeo – decyduje data i godzina 
złożenia kompletu dokumentów (osoba, która złożyła dokumenty wcześniej, znajdzie się na liście 
wyżej od osoby, która złożyła je później). 

 
§ 4 

Proces rekrutacji 
 

1. Rekrutacja do stypendium prowadzona będzie w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady 
równych szans oraz będzie się opierała na kryteriach, które nie odnoszą się do wyznania, rasy, czy 
przekonao. 

2. Rekrutacja do stypendium zostanie przeprowadzona w dniach: 15.06.2018r. – 22.06.2018r. 
3. Szczegółowe informacje o rekrutacji do stypendium dostępne będą na stronie internetowej 

Beneficjenta, tj. www.bramabeskidu.pl. 
4. Warunkiem zgłoszenia wnioskodawcy o przyznanie stypendium, po spełnieniu przesłanek określonych 

w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jest złożenie w Biurze projektu wskazanym w § 2 ust. 7 
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niniejszego Regulaminu, wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego 
wnioskodawcy wniosku o przyznanie stypendium. 

5. Jeśli występują problemy społeczne o których mowa w art. 3 ust. 3 do wniosku należy dołączyd 
a) oświadczenie o statusie rodziny niepełnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu, 
b) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej, którego wzór stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego Regulaminu, 
c) kopię orzeczenia o przejściu długotrwałej i ciężkiej choroby lub orzeczenia o 
niepełnosprawności ucznia, 
d) dokument z MOPS ze wskazaniem występujących w rodzinie problemów społecznych – 
uzależnienie w rodzinie, przemoc w rodzinie. 

6. Dla wszystkich uczniów, których wnioski przeszły pozytywną weryfikację formalną będą przygotowane 
diagnozy, które przygotowują wychowawcy danych uczniów. Diagnoza przygotowywana jest na 
arkuszu indywidualnej diagnozy potrzeb ucznia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu. Jeżeli po przygotowaniu diagnozy okaże się, że uczeo nie wymaga wsparcia w postaci 
stypendium, wniosek automatycznie jest odrzucany. Sporządzone arkusze indywidualnej diagnozy 
potrzeb wychowawcy przekazują właściwemu dyrektorowi szkoły objętej wparciem w projekcie. 

7. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski uczniów, którzy przeszli pozytywnie przez diagnozę 
indywidualnych potrzeb oraz potencjałów, a przeprowadzona diagnoza wykazała, że uczeo wymaga 
wsparcia w postaci stypendium. 

8. Ocena merytoryczna polega na przyznaniu punktów w ramach kryteriów selekcji. 
9. Pisemną decyzję o przyznaniu stypendium otrzymają rodzice lub prawni opiekunowie wnioskodawcy. 

Ostatecznie lista będzie umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta. 
10. Regulamin rekrutacji do stypendium dostępny jest w Biurze projektu i na stronie internetowej 

Beneficjenta oraz Partnera projektu. 
 

§ 5 
Postanowienia koocowe 

 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie m.in. w sytuacji zmiany 

wytycznych lub dokumentów programowych. 
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika 

projektu. 
3. Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem należy do Kierownika Projektu. 
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” do dnia zakooczenia realizacji projektu. 
 
Załączniki: 

1. Wniosek o przyznanie stypendium. 
2. Oświadczenie o statusie rodziny niepełnej. 
3. Oświadczenie ucznia o wywodzeniu się z rodziny wielodzietnej. 
4. Arkusza indywidualnej diagnozy potrzeb. 


