
 

Projekt: „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół 
Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich” 

Beneficjent: Stowarzyszenie „ZSET – NASZA SZKOŁA” 

Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski 

tel./fax 075 7824363/ 075 7824494 zsetrakowice@gmail.com 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów o charakterze motywacyjnym 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu 

„Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum 

w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich” 

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0068/17 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. 

Oś priorytetowa: 10. Edukacja 

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne. 

§1. 

Postanowienia wstępne. 

1. Wprowadza się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów o charakterze 

motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Poprawa 

kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół 

Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich”. 

2. Stypendia w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyznawane są w celu wsparcia 

młodzieży ponadgimnazjalnej uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych i języków obcych nowożytnych w Zespole Szkół Ekonomiczno 

– Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. 

3. W celu wsparcia młodzieży ponadgimnazjalnej uzdolnionej w zakresie przedmiotów 

matematyczno- przyrodniczych i języków obcych nowożytnych przyznawane będą stypendia 

finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

środków Budżetu Państwa na zasadach, warunkach i w trybie określonym w niniejszym 

regulaminie. 

4. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przyznawania stypendiów wynikają 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 

Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

§2. 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają kryteria: 

a) są uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów Ziemi 

Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich; 

b) pozostaną uczniami szkoły przynajmniej przez dziesięć miesięcy od momentu przyznania 

stypendium; 

c) są uczestnikami projektu „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym 

oraz Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich”; 

d) określili obszar swojego rozwoju wskazując jednocześnie przynajmniej jeden przedmiot (ze 

wskazanych poniżej), w którym chcą rozwijać swoje wiadomości i umiejętności: 

- matematyka, biologia, chemia, fizyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, 

informatyka, podstawy przedsiębiorczości; 
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e) przygotowali plan rozwoju, w którym wskazują cel stypendium wraz z uzasadnieniem 

(program stypendium, który zawiera harmonogram działań i zamierzeń stypendysty za okres 

pobierania stypendium); 

f) wskazali we wniosku nauczyciela - opiekuna dydaktycznego, który będzie ich wspomagał 

oraz monitorował postępy; 

g) w wyniku klasyfikacji końcowo-rocznej uzyskali następujące wyniki: 

- z wszystkich przedmiotów wskazanych podczas klasyfikacji końcowo-rocznej otrzymali 

oceny pozytywne i promocję do klasy wyższej; 

- uzyskali ocenę co najmniej bardzo dobrą z przedmiotu, który wskazali jako przedmiot 

główny w projekcie lub dobry i świadectwo z wyróżnieniem, 

- otrzymali ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, 

2. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy, niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym: 

- w roku szkolnym 2018/2019, na podstawie weryfikacji wyników osiągniętych przez 

uczniów podczas klasyfikacji końcowo-rocznej za rok szkolny 2017/2018 (czerwiec 2018) 

będzie wypłacane stypendium przez dziesięć miesięcy; 

3. Stypendium będzie wpłacane na konto bankowe ucznia lub rodzica wskazane w umowie. 

§3. 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie podane do publicznej informacji na stronie 

internetowej szkoły, tj. Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów 

Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich – www.zsetrakowice.pl; 

2. Warunkiem ubiegania się ucznia o przyznanie stypendium jest: 

a) złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku o przyznanie stypendium wraz 

z wymaganymi załącznikami; 

b) wniosek wraz z załącznikami składa się do Komisji Stypendialnej - Biuro Projektu, 

sekretariat ZSET Rakowice Wielkie, w terminie do 25 września 2018 r. 

c) wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: 

- został złożony po ustalonym terminie - o czym decyduje data wpływu do Biura Projektu; 

- jest nieprawidłowo wypełniony; 

- zawiera nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane. 

3. Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem Dyrektora szkoły. 

Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich danych z dokumentacją szkolną. 

4. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków utworzona zostanie lista rankingowa 

w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 

5. W przypadku osób, których wnioski w wyniku oceny merytorycznej otrzymają jednakową 

liczbę punktów, decydować będzie data wpływu wniosku do wyznaczonego miejsca zgodnie 

z terminem wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze wniosków i przekazanym do publicznej 

informacji na stronie internetowej szkoły. 

6. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej 

zgodnie ze szczegółową punktacją określoną poniżej: 

Kryterium Uszczegółowienie Punktacja 

Przedmiot główny 
dobry + świadectwo z wyróżnieniem 5 

bardzo dobry 5 
 celujący 6 

Zachowanie bardzo dobre 5 
wzorowe 6 

 poniżej 4,1 0 
 4,1 1 
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7. Lista uczniów zakwalifikowanych do stypendium, znajdować się będzie do wglądu 

u Koordynatora Projektu. 

8. Uczeń zakwalifikowany do otrzymania stypendium, zostanie zawiadomiony pismem, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

9. Po zakończeniu okresu otrzymywania stypendium, uczeń jest zobowiązany w terminie do 

15 dni złożyć sprawozdanie z przebiegu realizacji planu Koordynatorowi Projektu, 

placówki, w której otrzymywał stypendium. 

§4. 

Wypłata stypendium 

1. Maksymalna kwota stypendium nie może przekroczyć kwoty 1000 zł w skali miesiąca. 

2. Stypendium wypłacane będzie za okres od września do czerwca. 

3. Wypłaty stypendiów dokonuje Stowarzyszenie „ZSET-NASZA SZKOŁA” na podstawie 

wykazu zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły. 

4. Podstawą wypłaty stypendium będzie zawarta umowa na przekazywanie stypendium. 

5. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

- skreślenia z listy uczestników projektu „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum 

Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych 

w Rakowicach Wielkich” (decyzję o skreśleniu uczniów z listy uczestników projektu 

podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Koordynatora.); 

- zaprzestania spełnienia kryteriów, będących podstawą udzielenia stypendiów; 

- gdy jego frekwencja na zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Poprawa 

kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół 

Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich”, których jest uczestnikiem będzie 

niższa niż 80% w danym półroczu (z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych). 

6. Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczących rezultatów 

udzielonej pomocy stypendialnej, poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyjnych. 

7. Uczeń otrzymujący stypendium jest zobowiązany do zgłoszenia zmian w danych zawartych 

we wniosku w terminie 14 dni od daty ich wystąpienia. 
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Maksymalna ilość punktów do 

zdobycia 
36 punkty 
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8. Wypłaty stypendiów uzależnione są od przyznania środków z funduszy określonych w § 1 

ust. 3. 

§5. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2018. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach 

i wypełniania ankiet ewaluacyjnych. Jest zobowiązany do udzielania informacji na temat 

realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania 

monitoringu i kontroli Projektu. 

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora 

Projektu. 

5. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. 

6. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1. 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym 

oraz Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich”  

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0068/17  

finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz środków Budżetu Państwa w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

Data wpłynięcia wniosku 

 

 

 

Nazwisko i imiona ucznia  

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

PESEL ucznia  

Informacja o szkole ponadgimnazjalnej 

Nazwa szkoły (LO, T)  

W roku szkolnym ... / ..... jest uczniem klasy  

Adres stałego zameldowania 

Ulica  

Numer domu/ mieszkania  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Numer telefonu rodzica  

Numer telefonu ucznia  
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Oświadczenie 
Świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

- jestem uczestnikiem Projektu „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum 

Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych 

w Rakowicach Wielkich”; 

- przedmiot, w którym chcę rozwijać swoje wiadomości i umiejętności to: 

 matematyka, biologia, chemia, fizyka, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, język 

angielski, język niemiecki, język francuski* 

(*właściwy podkreślić) 

- z wszystkich przedmiotów wskazanych podczas klasyfikacji końcowo-rocznej 

otrzymałem (-am) oceny pozytywne i promocję do klasy programowo wyższej; 

- w wyniku klasyfikacji końcowo-rocznej uzyskałem (-am) następujące oceny: 

Kryterium główne Nazwa przedmiotu Ocena na świadectwie 

Przedmiot główny   

Zachowanie -  

 

- moim nauczycielem - opiekunem dydaktycznym, który będzie wspomagał mnie oraz 

monitorował moje postępy będzie ........................................  

(imię i nazwisko nauczyciela) 

 

 

 

 

(podpis nauczyciela opiekuna dydaktycznego) 

 

Zobowiązuję się do wydatkowania stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

Proszę o przyznanie mi stypendium o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w ramach Projektu „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum 

Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych 

w Rakowicach Wielkich” 

 

 

 

 

 

czytelny podpis jednego z rodziców/opiekuna czytelny podpis ucznia 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z realizacji 

Projektu, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby 

trzecie w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych. 

 

 

(PESEL osoby podpisującej oświadczenie) (Czytelny podpis jednego z rodziców / 

opiekuna prawnego lub pełnoletniego 

ucznia) 

 

 

W załączeniu do wniosku przedkładam: 

 

Plan rozwoju - załącznik nr 1  

Kopię świadectwa szkolnego - załącznik nr 2  

 

 

Miejscowość. Data 

 

 

 

 

 

(Czytelny podpis jednego z rodziców / 
opiekuna prawnego lub pełnoletniego 
ucznia) 
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WYPEŁNIA KOMISJA 

 

Liczba uzyskanych punktów  Sprawdzono pod względem formalnym 

Przyznaje się stypendium  

Nie przyznaje się stypendium  

 

podpis Przewodniczącego Komisji podpisy Członków Komisji 

 

 

miejscowość, data 

  

Kryterium Uszczegółowienie Punktacja 

Przedmiot główny 
dobry + świadectwo z wyróżnieniem  

bardzo dobry  
 celujący  

Zachowanie bardzo dobre  
wzorowe  

 poniżej 4,1  
 4,1  
 4,2  
 4,3  
 4,4  
 4,5  
 4,6  
 4,7  

Średnia ocen w roku szkolnym 

2017/2018 

4,8  
 5,9  
 5,0  
 5,1  
 5,2  
 5,3  
 5,4  
 5,5  
 5,6  
 5,7  
 5,8  
 5,9  
 6,0  
Plan rozwoju -  

Zdobyta ilość punktów  
 

............ punkty 
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Załącznik Nr 2 

 

 

Nr rejestracji    

 

 

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do stypendium 

 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz środków Budżetu Państwa w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

Niniejszym zawiadamiam, że; 

uczeń/uczennica  ....................................................................................................................  

zamieszkały (-a) w .................................................................................................................  

uczęszczający (-a) do szkoły ..................................................................................................  

z 

ostał (-a) zakwalifikowany (-a) do stypendium na 10 miesięcy roku szkolnego w wysokości 

 ............. zł miesięcznie (słownie: ............................................... ). 

 

 

Miejscowość, dnia 

Koordynator projektu 
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Załącznik Nr 3 

Umowa o przekazywanie stypendium 

Nr 

zawarta dnia ........................................... pomiędzy: 

Stowarzyszeniem „ZSET – NASZA SZKOŁA”, Rakowice Wielkie 48, 

59-600 Lwówek Śląski 

reprezentowanym przez: 

Bogusława Kuźlika – prezesa stowarzyszenia 

przy kontrasygnacie Jacka Żojdzika – skarbnika stowarzyszenia 

 a 

(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

adres zamieszkania: ..................................................................................................  

PESEL: .............................................................  

zwanego/zwanej w dalszej części umowy „Stypendystą" reprezentowanym/reprezentowaną 

przez: 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego/niej ucznia/uczennicy) 

§1 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o Regulaminu przyznawania 

i przekazywania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum 

Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych 

w Rakowicach Wielkich" (nr projektu RPDS.10.02.01-02-0068/17) realizowanego przez 

Stowarzyszenie „ZSET – NASZA SZKOŁA”. Projekt współfinansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu 

Państwa. Oś priorytetowa: 10. Edukacja. Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 204-2020. Poddziałanie 10.2.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne, zwanego dalej Regulaminem. 

2. Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

§2 

Umowa reguluje zasady przekazywania i kontroli wykorzystania stypendium, które zostało 

przyznane przez Stowarzyszenie „ZSET – NASZA SZKOŁA” zgodnie z zatwierdzoną 

w ramach projektu listą rankingową. 

§3 

1. Stowarzyszenie „ZSET – NASZA SZKOŁA” zobowiązuje się, zgodnie z Regulaminem, do 

wypłaty Stypendyście stypendium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100 gr). 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie w transzach: 

I transza – do 20 października 2018 (z wyrównaniem za IX 2018) 

II transza - do 20 listopada 2018 

III transza - do 20 grudnia 2018 

IV transza - do 20 stycznia 2019 

V transza - do 20 lutego 2019 

VI transza - do 20 marca 2019 

VII transza - do 20 kwietnia 2019 

VIII transza - do 20 maja 2019 



 

Projekt: „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół 
Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich” 

Beneficjent: Stowarzyszenie „ZSET – NASZA SZKOŁA” 

Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski 

tel./fax 075 7824363/ 075 7824494 zsetrakowice@gmail.com 

IX transza - do 20 czerwca 2019 

3. Stypendium zostanie wypłacone na wskazany rachunek bankowy: 

Nr rachunku: ..............................................................................................................................  

Nazwa banku: ............................................................................................................................  

Właściciel rachunku: .................................................................................................................  

Adres właściciela rachunku: ......................................................................................................  

§4 

Opóźnienie w wypłacie stypendium spowodowane czynnikami niezależnymi od 

Stowarzyszenia „ZSET – NASZA SZKOŁA” nie upoważnia Stypendysty do żądania odsetek. 

§5 

Uczeń/uczennica bądź rodzic, opiekun prawny, podpisujący w imieniu ucznia niniejszą umowę 

oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania przyznanego stypendium wyłącznie na 

pokrycie kosztów związanych z realizacją Indywidualnego Planu Rozwoju i zgodnie 

z Regulaminem. 

§ 6  

1. Stypendysta przez cały okres realizacji projektu może zostać wezwany do przedłożenia 

dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o przyznanie stypendium, 

załącznikach lub w sprawozdaniu. 

2. Stowarzyszenie „ZSET – NASZA SZKOŁA” zastrzega sobie prawo do kontroli 

Stypendysty w zakresie oświadczeń dotyczących spełniania kryteriów przez ucznia, 

w szczególności oświadczeń odnośnie realizacji zapisów zawartych w IPR. Każdy przypadek 

niezgodności w stosunku do złożonych dokumentów, wykryty na etapie realizacji projektu lub 

po jego zakończeniu będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować wstrzymaniem lub 

koniecznością zwrotu stypendium wraz z odsetkami. 

§7 

Wypłata stypendium zostaje wstrzymana w przypadku, gdy Stypendysta: 

1) nie realizuje zaplanowanych zadań założonych w IPR. 

2) naruszył zasady regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

§ 8  

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Dyrektor Zespołu 

Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach 

Wielkich. 

§10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

podpis pełnoletniego Stypendysty lub  

niepełnoletniego Stypendysty i jego rodzica/ opiekuna prawnego  

 

podpis osób upoważnionych do reprezentowania szkoły 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji programu stypendialnego  

 

/czytelny podpis pełnoletniego ucznia, rodzica, opiekuna prawnego/ 


