Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie
w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
w ramach projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek
edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i
szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, których beneficjentem jest Miasto Białogard, a realizowany przez komórki organizacyjne
Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne zaangażowane w zakresie merytorycznym pomocniczym w
realizację projektu.

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Mikołaja Kopernika w Białogardzie. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie
przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości,
których dochód na osobę w rodzinie jest mniejszy niż minimum socjalne, zgodnie z informacją o poziomie
minimum socjalnego w 2016r. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 31 marca 2017r.

I.
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Podstawowe zasady

Stypendium jest udzielane przez jednostkę realizującą projekt – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja
Kopernika w Białogardzie, w której kształcą się uczniowie.
O stypendium za wyniki w nauce mają prawo ubiegać się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Mikołaja Kopernika w Białogardzie z klas II-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum, którzy są
uczestnikami Projektu.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest udział w Projekcie.
Warunkiem udziału w Projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w
projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wsparciem stypendialnym w ramach projektu objętych zostanie po 14 uczniów w roku szkolnym
2017/2018 i 2018/2019 (5 uczniów klas gimnazjalnych – 3 kobiety i 2 mężczyzn oraz 9 uczniów klas IIVII szkoły podstawowej – 6 kobiet i 3 mężczyzn).
II. Przeznaczenie i cel stypendiów.

1.
2.

3.

Pomoc stypendialna skierowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości.
Minimalny okres, na jaki przyznawana jest pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i obejmuje okres
trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, tj. od 1 września 2017r. do
30 czerwca 2018r. oraz w roku szkolnym 2018/2019, tj. od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2019r. i
może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu programu
stypendialnego.
Uczniowie uzyskują prawo do stypendium w miesiącu, w którym dyrektor szkoły przyznał stypendium.

III.

Zasady przyznawania stypendium.

1. Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą ponadto spełniać warunki określone w pkt 1-3:
1) uczniowie z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie jest mniejszy niż minimum socjalne, zgodnie
z Informacją o poziomie minimum socjalnego w 2016r. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 31
marca 2017r. - średnia arytmetyczna minimów socjalnych 948,90 zł/osobę - 1 pkt.
2) uczniowie szczególnie uzdolnieni – ocena klasyfikacyjna przynajmniej z jednego spośród
przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych lub
przedsiębiorczości – co najmniej 5,0 – 1 pkt/za każdy przedmiot; a w przypadku klas z I etapu
edukacyjnego (klasy II-III oraz IV), ocena opisowa z edukacji przyrodniczej, matematycznej, zajęć
komputerowych i języka obcego – 1 pkt/za każdą edukację.
3) udział i osiągnięcia w olimpiadach i konkursach ucznia na szczeblu minimum szkolnym wskazują na
szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z określonych przedmiotów – osiągnięcia w
olimpiadach/konkursach z wyżej wymienionych przedmiotów – 1 pkt za każde osiągnięcie.

IV.

Tryb przyznawania stypendium

1.

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną. Komisję stypendialną tworzą: Dyrektor szkoły, jako jej
przewodniczący, jeden z członków zespołu projektowego i jedna osoba z grona nauczycielskiego.
2. Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia
Wniosku o przyznanie stypendium naukowego wraz z załącznikami: kserokopią świadectwa szkolnego
za poprzedni rok nauki oraz kserokopiami dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających
osiągnięcia w olimpiadach/konkursach.
3. Wniosek wraz z załącznikami, umieszczony w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym:
imię i nazwisko ucznia, adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Wniosek o stypendium” należy złożyć w
sekretariacie szkoły przy ulicy Grunwaldzkiej 53.
4. Wnioski składane są w terminie do 25 września 2017r. oraz do 14 września 2018r.
5. Termin dokonania weryfikacji wniosków nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od upływu
wyznaczonego terminu składania wniosków.
6. Lista rankingowa zatwierdzona przez komisję stypendialną udostępniona zostanie do wiadomości w
sekretariacie szkoły przy ulicy Grunwaldzkiej 53.
7. Od decyzji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.
8. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
9. W przypadku, gdy uczeń nie potwierdzi swojego uczestnictwa w Projekcie, lub złoży pisemną
informację o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie stypendium otrzyma kolejny uczeń z zatwierdzonej
przez komisję stypendialną listy kwalifikacyjnej (rankingowej), uwzględniając przesłanki z punktu III.1.
10. W przypadku, gdy liczba wniosków złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów
spełniających warunki w punkcie III.1 jest mniejsza od liczby możliwych do przyznania stypendiów,
komisja stypendialna może wyznaczyć dodatkowy termin przyjmowania wniosków.

V. Tryb cofnięcia przyznanego stypendium
1.

Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium podejmuje komisja stypendialna w następujących
przypadkach:
a) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,
b) nagannej postawy moralno – etycznej ucznia.

VI. Wypłata stypendium przyznanego w ramach projektu
1.

Pomoc stypendialna jest udzielana w wysokości:
• dla uczniów klas II-VII: 1 stypendium w wysokości 400,00 zł brutto miesięcznie; 1 stypendium
w wysokości 300,00 zł brutto miesięcznie; 1 stypendium w wysokości 200,00 zł brutto
miesięcznie i 6 stypendiów w wysokości po 100,00 zł brutto miesięcznie;
• dla uczniów klas II-III gimnazjum: 5 stypendiów w wysokości po 213,91 zł brutto miesięcznie
na osobę.
2. Stypendium jest wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługuje w postaci
świadczenia pieniężnego, tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna
prawnego ucznia.
3. W przypadku konieczności odprowadzenia składek podatkowych, itp. Wartość stypendium zostanie o
nie pomniejszona.
4. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na Tel cel na rachunku szkoły.

VII. Realizacja stypendium
W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela
–
wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak
najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie
osiągnięć edukacyjnych stypendysty. Każdy stypendysta ma zapewnione wsparcie opiekuna przez 10 miesięcy
w wymiarze minimum 1 godziny w miesiącu.

VIII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje komisja stypendialna.

……….………………………………..
Dyrektor szkoły

……………………………………………
Koordynator projektu

